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ADVIESRAAD
De participatieraad geeft het College van B&W advies, gevraagd en ongevraagd, over het
sociaal domein (zowel beleid als uitvoering) en behartigt de belangen van cliënten en
inwoners van Putten wat betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet,
de Jeugdwet en de mobiliteit die daaraan verbonden is.
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In 2020 hebben wij gezocht naar manieren om onze
bereikbaarheid te verbeteren, zeker ook omdat wij
vanwege corona ons spreekuur het luisterend oor op de
fysieke manier niet door konden laten gaan. Via Zoom en
Whatsapp (videobellen) kunnen inwoners van Putten
contact met ons opnemen. Ook hebben wij ingezet op het
vergroten van onze (naams)bekendheid. Wij hebben een
flyer laten drukken die in Stroud en op het gemeentehuis
ligt. Een nieuwe banner is gemaakt die op een zichtbare
plaats in Stroud staat. In beide ‘reclame-uitingen’ hebben
wij de gebieden uit het sociaal domein waarover wij advies
uitbrengen, uitgelicht: Wmo, jeugd- en participatiewet.

Het dagelijks bestuur (DB) werd in 2020 gevormd door Kees
Bor (voorzitter per 01-01-2020), Jaap Plomp (secretaris tot
31-12-2020) en Fons Kortrijk (penningmeester).
De leden van de Participatieraad zijn inwoners van Putten
met relevante kennis van het sociaal domein.
De Participatieraad is op zoek naar ervaringen, bevindingen,
meningen en suggesties van mede-Puttenaren. Op basis
daarvan geeft de Participatieraad het college van B&W
(on)gevraagd advies over het beleid en de uitvoering
daarvan binnen het sociaal domein om zo veranderingen
en verbeteringen te bewerkstelligen.

2020 IN CIJFERS

UITGEBRACHTE ADVIEZEN
Advisering vindt altijd plaats vanuit inwonersperspectief.
24 januari 2020: ongevraagd advies waarin de P-raad de
gemeente adviseert de koers ten aanzien van de Jeugdhulp
te heroverwegen.
Ongevraagde adviezen komen tot stand als wij menen dat ons
onterecht geen advies is gevraagd en als wij signalen uit de
samenleving ontvangen waaruit blijkt dat het gevoerde beleid
anders (nadeliger) uitpakt voor de inwoners dan u bedoelt.
Januari 2020: gezamenlijke adviesaanvraag met adviesraden
sociaal domein van de gemeenten Ermelo, Harderwijk,
Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Putten over visie en strategie
Inkoop Wmo 2021.
September 2020: gezamenlijke adviesaanvraag
inkoopstrategie jeugdhulp - met adviesraden sociaal
domein van de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde,
Nunspeet, Elburg en Putten.

10x hebben wij vergaderd; 7 vergaderingen konden
plaatsvinden in Stroud, de overige 3 hebben wij online, via
Zoom, gedaan. Door omstandigheden (corona) zijn twee
vergaderingen niet doorgegaan.
2x hebben inwoners van Putten ons opgezocht tijdens het
Luisterend oor. Herhaalde oproepen op Facebook en online
bereikbaarheid hebben niet geleid tot een hogere opkomst.
3x hebben wij in 2020 advies uitgebracht, al dan niet in
samenwerking met andere adviesraden (zie hiernaast).
3x hebben wij geadverteerd in de Puttenaer (zie ook
hieronder): 1x (in mei) vanwege corona, 1x (in september)
een vacature vanwege het naderend vertrek van onze
secretaris en de zoektocht naar een opvolger en in
december is een nieuwjaarsgroet geplaatst.
1x folder: er is een folder voor inwoners gemaakt.
0x burgerplatform: met de voorbereidingen was een start
gemaakt, maar door Covid-19 is het platform uitgesteld.

PUBLICITEIT
Onze website is geactualiseerd. De kleuren uit het logo voeren nu de boventoon en duidelijke pictogrammen maken de site
overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Ook hebben wij publiciteit gezocht via Facebook en via de gemeentepagina in de
Puttenaer. Met andere partijen hebben wij tweemaal geadverteerd in de Puttenaer. De eerste keer in mei om mensen te
bemoedigen en zorgmedewerkers te bedanken. De tweede keer was een nieuwjaarsgroet, eind december.
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