Putten, 20 december 2016

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Putten
Betreft: ongevraagd advies met betrekking tot SWP

Geacht College,

Tot zijn onaangename verrassing heeft De Participatieraad van u geen adviesaanvraag ontvangen
voor de subsidie aan SWP voor 2017.
Om de volgende redenen is een adviesaanvraag zeker op z’n plaats:
A. Het dossier SWP is genoteerd op de gezamenlijke voortgangsplanning van de afdeling
Samenleving en de Participatieraad van 2016.
In september jl. is de Participatieraad nog bijgepraat over het proces, waarin naar
verwachting de documenten ter advisering en besluitvorming eind dit jaar beschikbaar
zouden zijn.
B. Het collegevoorstel betreft onder andere uitbreiding van taken voor SWP, waarover op uw
vraag is geadviseerd door de Participatieraad aangaande het beleid over
mantelondersteuning. Dit naar aanleiding van het mantelzorgonderzoek waaraan de
Participatieraad actief heeft deelgenomen.
C. op 22 juni 2016 heeft onze voorzitter gebruik gemaakt van het inspreekrecht in de commissie
Samenleving. Toen heeft hij specifiek aandacht gevraagd voor vaststelling van taken voor
SWP, waarvan nu in het collegevoorstel sprake is.
D. Het collegevoorstel betreft onder andere besteding van middelen uit het reservefonds
Sociaal Domein, € 113.480, waarbij het voor de hand ligt om de Participatieraad te
consulteren. Zie uw brief van 4 februari 2016 met als onderwerp ‘Advisering
Participatieraad’.
De betreffende documenten voor het besluitvormingsproces openbaar werden in de agenda van de
Commissie Samenleving van 13 december jl. openbaar en zijn aan ons beschikbaar gesteld op 12

december jl. ( zonder adviesaanvraag). De Participatieraad kon onmogelijk binnen zo’n korte termijn
een advies opstellen.
Het spijt de adviesraad dat onze input op dit dossier niet is gevraagd en door uw planning van het
besluitvormingsproces achterwege is gebleven.
Wel wil de Participatieraad u laten weten dat hij positief is over de huidige ontwikkelingen, waarbij
voor SWP nu duidelijk de taken zijn gedefinieerd en de benodigde middelen beschikbaar komen.
Voorts is hij positief over de sterk verbeterde contacten tussen de gemeentelijke organisatie en
stichting SWP.
Onze voorganger, de Wmo-raad, heeft eerder op deze onderdelen geadviseerd:
Advies Wmo-raad 23 februari 2015
c. Samen met de Stichting Welzijn Putten komen tot het vaststellen van welke
activiteiten/diensten in 2015 en volgende jaren in het kader van de Maatschappelijke Agenda
van haar kan worden gevraagd en welke financiële middelen daarvoor door de gemeente
beschikbaar worden gesteld.
d. Samen met de Stichting Welzijn Putten een overlegstructuur en frequentie vastleggen m.b.t.
voortgang van de activiteiten/diensten door SWP vanaf heden.
Ook is de Participatieraad content met de invulling van taken rondom de mantelzorger, zoals het
mantelzorgplatform, dat SWP nu onder haar verantwoordelijkheid organiseert, conform ons advies
als Wmo-raad op 22 december 2015.
Tenslotte stemmen wij graag in met het beschikbaar stellen van extra middelen om de transformatie
van SWP in 2017 uit te voeren. Wel adviseren wij u, om met het oog op de continuïteit van SWP, in
belang van cliënten en burgers van Putten, de nu jaarlijks vast te stellen subsidie voor de huidig
vastgestelde taken € 497.000 om te zetten naar een meerjarensubsidie met indexering.
Wij vertrouwen erop dat U dit ongevraagde advies meeneemt in de besluitvorming in de
gemeenteraad van 12 januari 2017.

Met vriendelijke groet,

Namens de participatieraad Putten,
Jaap Plomp
Secretaris
Bijlagen: 1 Antwoordbrief Participatieraad d.d. 4-2-2016

