PARTICIPATIERAAD ENKHUIZEN
Agenda vergadering 17-02-2022.
Tijd: Aanvang 19.30 uur.
Plaats: Stadhuis/raadszaal.
Aanwezig:Nel, Marja, Willem, Sam, Kees, Paula, Selma
Afwezig:Leonie, Frans,
Te gast:Dorus
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Agendapunt
Opening.
Ingekomen stukken:
◼ Reactie advies verordening jeugd en
beleidsregels jeugdhulp Enkhuizen
2022.
◼ Bericht m.b.t. gezamenlijke sessie
over de nieuwe inburgeringswet.
◼ Reactie plaatsen oproep nieuwe
leden in de Drom en kennismaking
Willem.
Uitgaande stukken:
◼ Advertentie oproep nieuwe leden
naar gemeente i.v.m. plaatsing in de
Drom.
Notulen 20-01-2022.
Regionaal beleidskader jeugd.

Besloten
Ingekomen stukken:
• Reactie gemeente dat op-en aanmerkingen in acht heeft
genomen.
• Sessie over inburgeringswet. Nog niet bekend wanneer de
bijeenkomst plaats gaat vinden. Verwachting is dat er n.a.v.
Deze wet een nieuw beleidsstuk gemaakt waar wij wat over te
zeggen hebben.
• Willem stond in de Drom.
Uitgaande stukken:
• 1 reactie n.a.v. de oproep nieuwe leden. Deze persoon heeft
gesolliciteerd. Termijn is tot 23 februari.
Geen opmerkingen
• Contact geweest met coördinerende beleidsambtenaar, zij gaat
een sessie coördineren voor de 7 West-Friese Adviesraden om
alle vragen te kunnen beantwoorden. Wordt vermoedelijk eerste
week maart. Bedoeling is dat er een afvaardiging is van de
raad. Wordt een fysieke bijeenkomst in de raadszaal in
Hoogkarspel.
• Kritiek tweeledig, Technisch slecht geschreven stuk en
daarnaast inhoudelijk veel vragen.

Actiepunt
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Website.

Terugblik Wethouder.

Selma
dat.
-

heeft gevraagd om feedback. Vrij weinig gekregen. Hoe komt
Paula geeft aan het vergeten te zijn.
Willem geeft de complimenten voor de website.
Alleen de adviezen en notulen/besluitenlijst van 2021 worden
als pdf op de website gezet.

5 jaar geleden gevraagd wethouder te zijn. De eerste opgave was de
Wmo-raad goedkoop orde te krijgen. Nieuwe raad geïnstalleerd. Na
een jaar al gewisseld van voorzitter. Nu een stabiele raad. Op dit
moment is er vanuit de gemeenteraad en het college vertrouwen in de
Participatieraad.
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Stichting Iedereen telt mee heeft een goed fundament gekregen
Daklozen vanuit Begoniastraat tijdelijk onderdak kunnen
bieden, in samenspraak met Nieuw begin en Diaconie
2020 start gemaakt met dementievriendelijke gemeente
Jongeren op gezond gewicht (JOG) loopt. Bewegingsgericht
georiënteerd
Schuldhulpverlening geherstructureerd. Kan beter nog, maar
begin is gemaakt. (N.B. Model Groningen is een mooi model)
Kunst en cultuur, lijn uitgezet om de beschikking
(subsidieverlening) per 4-jaar aan te vragen ipv jaarlijks. Voor
ieder een prettigere manier van werken. Blijft qua bedragen
gelijk.
Madhouse heeft een nadrukkelijke functie gekregen binnen
Enkhuizen. Draait op dit moment goed.
Erfgoedbeleid, komt per 1 maart as in de raad. Appel op
ondersteuning vanuit de provincie.
Kerkenvisie is er. (Gaat om de gebouwen)
Onderwijs, IKC binnenstad helaas mislukt. Onvoldoende
geïnvesteerd in de gebouwen van het onderwijs.
Sportaccommodaties, nota voor gemaakt. Flink bedrag voor
uitbreiding van de Drecht kunnen realiseren. Daar ligt nog wel
een opgave voor de toekomst. Fusie Dindua en West-Frisia is
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tot stand gebracht. Doel is omdat een sportvereniging te laten
zijn.
Druk bezig regionale werkgroep in control Alcohol of Drugs.
Wordt uitgerold. Drank gebruik gaat op latere leeftijd
plaatsvinden. (Vz werkgroep Ronald Wortelboer)
Regionaal gestuurde inkoop. Uitdaging ligt erin om de lokale
zorgaanbieders erbij te houden
Laaggeletterdheid op de kaart gezet.
Hertenkamp die op poten staat. Heel mooi complex geworden.
Volgende opgave voor Enkhuizen. Onderzoeken naar hoe
krijgen we dagbesteding met alle aanbieders op een lijn.
Daklozenproblematiek, was een kort heftig probleem.
1572, wordt gevierd met 30 gemeentes in Nederland.
Enkhuizen draagt daar aan bij
Veel gepraat over wat we doen met de GGD. Wat willen we
daarmee in de toekomst. Regionale samenwerking zoeken,
Enkhuizen is in heel Noord Holland maar een hele kleine speler.
Bijv. Veilig Thuis. Hoe willen we dat.

Naar de toekomst toe:
• Hoe je Participatieraad als participatieraad, Blijf de oren en
ogen van de stad. Zorg dat je als club bij elkaar blijft. Daarmee
blijf je er toe doen.
• Ook samenwerking met de raden van Stede Broec en
Drechterland blijven zoeken.
• Dingen die je wilt aankaarten, doe dat gewoon.
Maak een brief/letter voor de komende raad wat zij moeten doen ten
aanzien van het sociaal beleid. Wat staat er voor de komende jaren op
de rol. Welke opgaves liggen er. Wij als raad maken ons zorgen hier en
daar om (Zo rond 20 maart collegevorming).
Voorzitter dankt Dorus voor alle tijd die hij heeft geïnvesteerd in de
raad.
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Werkgroep Toegankelijkheid, stand van
zaken. (Willem)

Nel en Willem hebben en gesprek gehad met Marinda Vriend,
Ambtenaar voor onderwerp toegankelijkheid. Plannen besproken.
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WMO beleidsplan.
Datum sessie “De Koepel”.
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Praatstuk werken onder bijstand. (Sam)
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Stuk Willem Stadsteam
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Factsheet Willem
Wvttk/rondvraag.
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Sluiting.

Organisatie ongehinderd gaat een toets uitvoeren naar alle openbare
gebouwen. Resultaat daarvan wordt gepubliceerd op de website van
Ongehinderd.
In WMO-beleidsnotitie komt een paragraaf over inclusie. Waarschijnlijk
geen geld om gebouwen bouwkundig aan te passen. Wordt vervolgd
Is er nog niet.
Sessie met “De Koepel” wordt gepland voor 17 maart. Programma
wordt gewijzigd. Verzoek om handvaten te geven voor een brief aan de
raad met nodige aandachtspunten voor de toekomst.
Wordt doorgezet naar een volgende vergadering, met de ophanden
zijnde verkiezingen.
Desondanks discussiëren we er even over. Sam stuurt de link van de
wethouder nogmaals.
- Stadsteam. Contact mee gehad. Thema’s in Enkhuizen.
Psychische problemen bij de jeugd, drugsgebruik, woningnood,
Hoorn is soms te ver voor cliënten. Trots op boekje bemoeizorg
Komt graag een keer zaken toelichten. Chantal de Gast wordt
uitgenodigd om in april een toelichting te geven
- Voor eigen gebruik. Mooi stuk. Wordt kort besproken.
• Willem deelt discussie stuk van de Koepel met ons.
• Algemeen gedeeld: we moeten met ons netwerk aan de slag, en
de contacten weer aanhalen.
• Selma; begonnen met scriptie. Wel daarvoor onderzoek gaan
doen in de gemeente Enkhuizen. Gaat dan waarschijnlijk ook
gebruik maken van het netwerk van de Participatieraad.
Wellicht leuk ook voor de participatieraad.
• Willem: heeft de participatieraad wel eens iets gedaan met
arbeidsmigranten en kinderen daarvan.
• Marja; als er een nieuw lid komt, vallen er dan taken van onze
commissie af, gezien de hoeveelheid werk?

