JAARVERSLAG 2016

Sterk door
samenwerking

Meedoen,
daar gaat
het om.

VOORWOORD
We waren er al, maar we zijn er nog niet.
In 2015 heten we Wmo- raad en beslaat ons werkterrein de domeinen Wmo en Jeugd. Het sociaal domein breidt
de overheid echter uit met de participatiewet en na overleg met diverse cliëntenraden en de gemeente geeft het
college van burgemeester en wethouders groen licht voor de participatieraad Putten. In 2016 spreken we dus van
de participatieraad en we adviseren (gevraagd en ongevraagd) op het beleidsgebied sociaal domein. Daaronder
vallen: de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet, de participatiewet en het vervoer dat onder die
terreinen valt (ouderenvervoer, leerlingenvervoer, aangepast vervoer). Omdat het beleidsterrein breder is, groeit
ook de behoefte de participatieraad uit te breiden. De gemeente stemt daarin toe en in 2016 telt de raad negen
leden. Samen maken zij zich sterk voor de belangen van de cliënten en inwoners van Putten. De raad telt naast
het dagelijks bestuur, drie werkgroepen die elk één domein bestrijkt. We waren er al in 2015, we zijn er in 2016
en aan het eind van dat kalenderjaar constateren we dat we er nog (lang) niet zijn.

Voorzitter participatieraad

VISIE
Meedoen, daar gaat het om. Meedoen in het dagelijks leven, in het arbeidsproces, in scholing en opleiding,
in ontspanning en inspanning, in jeugd en in ouderdom, in voor- en in tegenspoed. Iedereen moet zo soepel
mogelijk meedraaien in het maatschappelijk leven. Wetten moeten min of meer garanderen dat dit welbevinden
op een rechtvaardige manier geregeld wordt. Zij regelen de ondersteuning voor jongeren die dat nodig hebben,
de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, de hulp aan hen die geen zelfstandig werk of een
zelfstandige dagbesteding hebben. De uitvoering van deze wetten ligt bij de gemeente. Om tot een rechtvaardige
uitvoering te komen, bestaan er uiteraard regels, maar gemeentes hebben ook speelruimte. Veel gevallen vragen
om maatwerk. De participatieraad wijst de gemeente bij herhaling op de mogelijkheid tot maatwerk, zeker als de
financiële situatie van de gemeente dit toelaat. Hier is geen sprake van precedentwerking, maar van passende
hulpverlening.

SAMENSTELLING
De participatieraad kent in 2016 de volgende samenstelling:
Chris van Tilborg				

voorzitter, werkgroep participatiewet, regionaal overleg

Ad Blok					

vice- voorzitter, werkgroep jeugd

Wilmy van de Beek			

communicatie en PR

Jantine Dekker				werkgroep jeugd
Alie Kortrijk				werkgroep Wmo
John Loukes				vervoer
Rian van Pagee				

werkgroep Wmo

Sybrecht van der Veen			

penningmeester, werkgroep participatiewet

Jaap Plomp				secretaris

John Loukes beschouwt dit jaar als een
proefperiode. In november besluit hij zijn
lidmaatschap op te zeggen. Daarnaast heeft
Alie Kortrijk besloten haar zittingsperiode niet
te verlengen. Zo heeft de raad in december
twee vacatures.

WERKZAAMHEDEN
De participatieraad vergadert elke derde maandag van de maand, met uitzondering van de maand juli. Hij
heeft dus elf keer vergaderd. Aan elke vergadering gaat overleg tussen het dagelijks bestuur en de gemeente
vooraf. Met name de planning komt daarin aan de orde: welke adviezen zitten nog in de koker en welke
adviesaanvragen kunnen we nog verwachten? Vrijwel elke vergadering beginnen we met een gezamenlijk
overleg met een delegatie uit de gemeente. Daarnaast onderhouden de werkgroepen contacten met het veld,
participeren we in regionale overlegorganen en zoeken we voortdurend naar mogelijkheden in contact te
komen met de bevolking. Enige openbare bekendheid is daarin een vereiste.

ADVIEZEN
In 2016 heeft de participatieraad de volgende adviezen uitgebracht:
1 maart		

uitvoeringsprogramma Jeugdhulp NW- Veluwe

4 maart		

verordening maatschappelijke ondersteuning

9 maart		

maatschappelijke opvang en beschermd wonen (regionaal)

11 maart

aanbevelingsbrief regionaal advies veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd
wonen 2016 -2019

23 maart

transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling (regionaal)

30 maart

aanbevelingsbrief regionaal advies huiselijk geweld en kindermishandeling

30 maart

aanleg mobiliteitsbaan (oefenbaan schootmobielen)

31 maart

tegemoetkoming chronisch zieken

7 april		

contracten hulp bij het huishouden en begeleiding Wmo 2015; contractbeëindiging TSN

22 april		

sociaal culturele visie

22 april		

inspreektekst inclusieve samenleving (bijlage bij sociaal culturele visie)

3 mei		

marktbewerkingsplan

9 mei		

subregionale paragraaf HG- Km Noord Veluwe (regionaal)

11 mei		

aanbevelingsbrief regionaal advies subregionale paragraaf HG-Km Noord Veluwe

17 mei		

bibliotheekwerk (ongevraagd advies)

24 mei		

project woningaanpassing

31 mei		

besluit maatschappelijke ondersteuning Putten

3 juni		

beleidsregels Wmo 2016

3 juni		

bijlage beleidsregels Wm0 2016, informatiekaart klachten burgers Wmo

21 juni		

inspreektekst SWP, subsidie interimmanagement

26 juni		

regionaal advies uitgangspuntennotitie inkoop hulpmiddelen Wmo

15 juli		

uitgangsnotitie inkoop hulpmiddelen Wmo (regionaal)

26 augustus

startnotitie lokaal gezondheidsbeleid (regionaal)

29 september

beleidsregels en verordeningen participatiewet 2017

18 oktober

mantelzorgcompliment

19 oktober

toegang Wmo (ongevraagd)

19 oktober

privacy (ongevraagd)

22 november

evaluatie scootmobielbaan (ongevraagd)

19 december

SWP (ongevraagd)

De adviezen kunt teruglezen via onze website: www. Participatieraad Putten

Iedereen
moet zo soepel
mogelijk mee
kunnen draaien.

Daarnaast zoeken
we contact door
burgerplatforms
te organiseren.

STATUS
Wij adviseren het college van burgemeester en wethouders. Het is te doen gebruikelijk dat onze adviezen de
openbaarheid zien als de betreffende materie ter sprake komt in een commissievergadering of de gemeenteraad.
Dat zorgt ervoor dat de politieke partijen onze adviezen ook kennen en daar niet zelden gebruik van maken. De
participatieraad is geen politieke partij, kiest ook geen partij, maar komt onafhankelijk op voor de cliënten en
burgers van Putten. De plaatselijke politiek neemt ons serieus en onze inzet is niet onzichtbaar.

SPEERPUNTEN
Naast de gevraagde adviezen maakt de participatieraad zich sterk op twee terreinen en daarop hebben wij dan
ook ongevraagd geadviseerd. Dat zijn privacy en de inclusieve maatschappij. Het laatste onderwerp zal het thema
zijn van ons derde burgerplatform in maart 2017.

TEMPO
De hoeveelheid adviezen is niet gering; in de meeste gevallen gaat het om een gevraagd advies. De participatieraad
wil uiteraard op gepaste termijn een reactie op een uitgebracht advies. Soms ligt de beleving van een gepaste
termijn nogal verschillend bij gemeente en participatieraad. We blijven echter vasthoudend en schromen niet de
adviezen op onze website te plaatsen als een reactie erg lang op zich laat wachten.

NASCHOLING
De participatieraad bestaat uit vrijwilligers. Zij hebben verstand van zaken, zijn deskundig, vooral waar het gaat
om de materie die in hun werkgroep aan de orde komt. Veranderende wet- en regelgeving zorgt ervoor dat we wel
moeten bijblijven. We maken daartoe gebruik van de landelijke koepel adviesraden, een digitaal adviesbureau
(Schulink) en we hebben ons laten bijscholen door Spectrum op het gebied van Wmo en de participatiewet.

COMMUNICATIE EN PR
De participatieraad geniet een uiterst geringe bekendheid. Dat is enerzijds inherent aan zijn opdracht: advies
geven aan het college van burgemeester en wethouders, maar het is anderzijds te betreuren: wij adviseren
immers namens cliënten en inwoners. Wij zien het als een opdracht meer aanwezig en toegankelijk te zijn voor
juist de cliënten en inwoners. Daartoe proberen we onze website zo in te richten dat bezoekers er gemakkelijk
de weg vinden. Daarnaast zoeken we het contact door burgerplatforms te organiseren. In 2016 belegden we
de eerste over de rol van de participatieraad in de plaatselijke samenleving en in oktober de tweede over de
veranderde Wmo.

EVALUATIE
In november heeft de participatieraad zijn eigen handel en wandel geëvalueerd. Daaruit bleek dat de raad
uitbreiding behoefde. De voorzitter heeft te veel taken naast het voorzitterschap en de toenemende regelgeving
zorgt ervoor dat de raad ten minste tien leden zou moeten tellen. Daarnaast moeten werkgroepen minimaal twee
leden tellen (anders is er geen sprake van een groep); de kwetsbaarheid is anders te groot. Mobiliteit hebben we
derhalve ondergebracht bij de werkgroep Wmo. In januari gaan we verder met tien: sterk door samenwerking!
Wilt u meer informatie over de participatieraad Putten? Bezoek onze website: www.participatieraadputten.nl

POSTADRES
Postbus 400
3880 AK Putten
participatieraad@putten.nl

