Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar
tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de
adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de
leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te
komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen
zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je
onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters
aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven
aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de
nodige zweetdruppels…
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Hans van Huffelen
Voorzitter Brede Participatieraad
Enkhuizen

"Als voorzitter is het de
kunst boven de partijen te staan"
Hans van Huffelen (62) was 25 jaar lang gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten,
ook in Enkhuizen. Sinds 2018 is hij voorzitter van de Brede Participatieraad Enkhuizen.
“Over een half jaar hebben we er twee jaar op zitten. Hoe geven wij de volgende jaren onze
raad vorm? Ik zou daar graag een bijeenkomst over organiseren.”
De raad in Enkhuizen bestaat inmiddels bijna twee jaar. “Doel is de gemeente laten weten wat er
werkelijk leeft bij de burgers. Daarom organiseren we onder meer wijkavonden.”
De eerste wijkavond vond plaats in een probleemwijk in Noord. Daar was overlast van
hangjongeren, drugs en zo. De bewoners konden op basis van anonimiteit hun mening en zorgen
delen. “Zo kwamen die makkelijker boven tafel, dat voedt ons als participatieraad”, zegt Van
Huffelen. “Het werd duidelijk dat de buurt behoefte had aan een gemeentelijk contactpersoon en
een sociaal spreekuur in het cultureel centrum. Dat zetten wij dan op de agenda.

‘Hoe komen ze daar nu weer aan?’ Soms zie ik het de gemeente wel denken. ‘Uit de wijken en
straten’ zeg ik dan. Ze weten: ‘aan die Van Huffelen hebben we onze handen vol, maar hij werkt
wel in het belang van de burgers’. Ja, het is belangrijk dat die wijkavonden niet plaatsvinden in
het stadhuis. Als mensen problemen hebben, gaan ze daar niet naar toe.”
Onafhankelijk
Kan een vroegere gemeentesecretaris onafhankelijk zijn? “Jazeker, ik ben in 2003 gestopt in
Enkhuizen, in 2018 ben ik gevraagd voorzitter te worden. Daar zit vijftien jaar tussen. Enkhuizen
koos bewust voor de combinatie mensen ‘van buiten en van binnen’. Leden die niets van de
gemeente afweten en zij die weten hoe het bestuurlijk en ambtelijk werkt. Ervaring met het treilen
en zeilen is handig. Kanttekening is wel: wij zetten zaken op de agenda, we kunnen de gemeente
niet dwingen er iets mee te doen. Onze onafhankelijkheid als raad komt tot uiting in onze
ongevraagde adviezen.”

Onze onafhankelijkheid
komt tot uiting in onze ongevraagde adviezen

Intellectuele uitdaging
“Het leukste van het voorzitterschap? De intellectuele uitdaging: hoe los ik dit op? Waar liggen de
kansen? Wat mij betreft zijn de belangrijkste eigenschappen van een voorzitter: onafhankelijk
zijn, invoelend en verbindend vermogen hebben. En het is de kunst om boven de partijen te
staan. Het maatschappelijk belang staat voorop, want het besluit van de raad moet zo breed
mogelijk gedragen zijn. Ik onthoud me dus van advies.”
Goed dat we er zijn
Na de gebruikelijke kennismakingsperiode kreeg de raad formeel en informeel vorm. Er volgde
ook een trainingssessie bij De Koepel. “Het motto: over de grenzen heen kijken, wat vinden wij
met zijn allen belangrijk. Dus niet kijken naar de politieke achterban, maar breder. Toen we ook
de formele agenda op orde hadden, kreeg ik het gevoel ‘goed dat we er zijn’. Mensen moeten
weten wie we zijn en ons kunnen aanspreken. Daarom hebben we een flyer gemaakt met al onze
koppen en namen erop. Ook hebben we een goede website, onder de vlag van de gemeente.
We proberen elke woensdag in het plaatselijk krantje onze agenda geplaatst te krijgen, zodat
mensen kunnen aanschuiven.”

Bewoners moeten de adviesraad ‘voeden’

Kwartaaloverleg
De Brede Participatieraad Enkhuizen kent een dagelijks bestuur met een voorzitter, secretaris en
penningmeester. “We bereiden ons goed voor, we moeten als bestuur een eensluidende mening
hebben. Onze vergaderingen gebeuren in het Wapen van Enkhuizen, niet in het stadhuis, want
de drempel moet zo laag mogelijk zijn. Ons kwartaaloverleg met de wethouder gebeurt wel in het
stadhuis. Eén keer per maand (soms twee keer) vergaderen we met de gemeentelijk
contactambtenaar. Het is belangrijk dat we van elkaar weten wat de agenda is.”
Omgevingswet
Contact zoeken met de woningcorporatie in Enkhuizen is een van de speerpunten van de
participatieraad. ”Bijvoorbeeld met de nieuwe directeur van WelWonen. We willen weten hoe we
elkaar kunnen versterken. Zeker met het oog op de komende Omgevingswet in 2021.
Mijn vraag: heb ik straks nog iets te zeggen als het gaat over de Omgevingswet?”

De Brede Participatieraad in Enkhuizen
https://www.enkhuizen.nl/participatieraad telt acht leden en heeft een
budget van 10.000 tot 12.000 euro. De onkostenvergoeding is 75 euro
(leden) tot 150 (voorzitter) per vergadering.
Enkhuizen telt ruim 18.000 inwoners.

Interview: door Astrid van Wijk

