Jaarverslag 2014
De PRZ biedt, conform art. 11 van de ‘Verordening Participatieraad Zevenaar’, het jaarverslag 2014
aan het college van B&W aan. In dit jaarverslag komt aan de orde:
1. Beginsituatie PRZ
2. Taak en samenstelling
3. De activiteiten
4. De jaarrekening
5. Communicatie en PR
6. Vooruitblik

1.

Beginsituatie PRZ

In maart zijn, dit op verzoek van de toenmalige wethouder Staring, Ria Bloemberg-Lubbers, Leen den
Besten en Peter Donker aan de slag gegaan met het opzetten van een participatieraad. Na een
oproep in de lokale kranten zijn gesprekken gehouden met sollicitanten.
Op 12 mei vond de eerste vergadering van de Participatieraad ‘in oprichting’ plaats. Daarna heeft de
raad een aantal keren ‘informeel’ vergaderd met als voornaamste onderwerpen: de interne
werkwijze, het huishoudelijk reglement en informatie vergaren.
De officiële start van de PRZ is op 25 september: de installatie, namens het college van B&W, door
wethouder Stef Bijl. Grondslag is de ‘Verordening participatieraad gemeente Zevenaar’ die op 25 juni
2014 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Dat betekent dat 2014 voor de PRZ maar een relatief kort raadsjaar is geweest, feitelijk een (1)
kwartaal.
Vanaf dat startmoment lagen er voor de PRZ drie duidelijke opdrachten:
-

-

vorm geven aan een interne werkstructuur. De PRZ heeft geen voorganger en kon daarom
niet terug vallen op een al bestaande werkwijze.
aansluiten bij de lopende lokale en regionale beleidsontwikkelingen en -initiatieven rond de
decentralisatie van het sociale domein ( = de transitie en transformatie van de WMO, de
Jeugdhulp en de Participatiewet) en de implementatie van (nieuw) beleid
positionering van de PRZ: het verwezenlijken van een herkenbare positie en duidelijke rol in
dit ‘speelveld’.

Deze uitdagingen zijn nog in ontwikkeling en zullen in 2015 verder hun beslag krijgen. De leden van
de PRZ hebben zich daar met veel inzet en betrokkenheid op gestort.
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2. Taak en samenstelling
Taak
De Participatieraad heeft tot taak de mening van inwoners en maatschappelijke organisaties te
verwoorden door middel van het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college
van B&W die betrekking hebben op het sociale domein. (art 2.1 van de Verordening).
Het college betrekt de adviezen zichtbaar bij de besluitvorming en indien het college van het advies
afwijkt, doet het college dat gemotiveerd. (art 2.2 van de Verordening).
De PRZ is geen (individuele) belangenbehartiger maar heeft wel een signaleringsfunctie.
Leden
De PRZ bestaat uit de volgende personen:
Leen den Besten
Ria Bloemberg- Lubbers (penn.)
Joke Burink
Peter Donker (vz.)
Marlyn le Fèvre
Beate Lenderink
Diana Melgers
Truus Peter
Juliette Schlief
Peter van Schijndel (secr.)
Alle leden wonen in Zevenaar en beschikken gezamenlijk over kennis op het gebied van het sociale
domein. Indien nodig kan externe deskundigheid worden geraadpleegd.
De benoeming is voor 4 jaar, daarna kan 1 x herbenoeming plaatsvinden. Een rooster van aftreden is
door de PRZ vastgesteld.
Frequentie vergaderingen
De PRZ vergadert maandelijks. Deze vergaderingen zijn openbaar. In 2014 is 4 keer een formele
vergadering gehouden.
De onderwerpen waren:
Beleidsnotitie Maatschappelijke Ondersteuning en jeugdhulp
De (concept)verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp
De participatiewet, stand van zaken en rol PRZ
Begroting PRZ
Het Huishoudelijk Regelement
Armoedenotitie en armoedeconvenant
Evaluatie
Op de decembervergadering heeft PRZ zijn functioneren geëvalueerd. De geformuleerde
verbeterpunten worden meegenomen naar 2015
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3. Activiteiten
Uitgebrachte adviezen
Sept. advies (gevraagd) over het ‘beleidsplan MO en Jeugdhulp en de verordeningen MO en
Jeugdhulp’.
Contacten/deelname extern overleg
-

Netwerk Chronisch Zieken. Met dit Netwerk heeft afstemming plaatsgevonden over hun
adviesrol en die van de PRZ.

-

Het voorzittersoverleg Wmo-raden in de Liemers. Het gaat hier om een afstemmingsoverleg
over de lokale en de regionale (beleids)ontwikkelingen rond de decentralisatie. Naast
afstemmen gaat het ook over samen optrekken.

-

Platform Wonen Welzijn Zorg (bestuurlijk en uitvoerend), dit wordt echter pas in 2015
geëffectueerd.

-

Zevenaars Armoedeplatform, dit wordt echter pas in 2015 geëffectueerd.

Deskundigheidsbevordering/scholing
Okt. Een informatieve workshop van Zorgbelang (door Mieke Biemond) over de stand van zaken en
ontwikkelingen binnen de transitie en transformatie.
Contact college/ambtelijk apparaat
Sept./ Div. overlegmomenten met de inhoudelijk betrokken ambtenaren,
Dec. zowel inhoudelijk/informatief als procesmatig (de evaluatie van het verloop van
het -eerste- adviestraject en het formuleren van verbeterpunten).
Overig
Nov. Aanmelding lidmaatschap (landelijke) ‘Koepel Wmo-raden’

4. Jaarrekening 2014
INKOMSTEN
Subsidie Gem. Zevenaar
-eenmalige startsubsidie
-werkbudget 8/12 x 5000
-onkostenvergoeding leden
8/12 x 10 x 75

Totaal

UITGAVEN

2.500,00
3.333,33

Onkostenvergoeding leden
8/12 x 10 x 75,00

6.000,00

Teambuilding / evaluatie

0.370,00

Saldo

5.463,33

6.000,00

11.833,33

11.833,33
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Toelichting Jaarrekening:
Saldo:

Exploitatieresultaat € 2.963,33 terug naar subsidiegever.
Startsubsidie 2014 € 2.500,00 wordt besteed in 2015.
Banksaldo SNS per 31 december 2014 € 5.463,33

5. Communicatie en PR
Okt. Initiëring PR- en communicatieplan en de inzet van de communicatiemiddelen
(website, twitter, flyer en foldermateriaal). De realisatie ervan vindt in 2015 plaats.

6. Vooruitblik
De PRZ hoopt ook in 2015 met veel inzet en een constructieve kritische opstelling gevraagd en
ongevraagd een zinvolle bijdrage te leveren aan de van belang zijnde onderwerpen binnen het
sociale domein en het transitie- en transformatieproces.
Daarnaast ziet de PRZ voor zichzelf als belangrijke aandachtspunten:
-

inzet op het vroegtijdig betrokken worden van de PRZ in het beleidsontwikkelingstraject:
meedenken (een informeel adviesmoment) met als slotstuk het formele adviesmoment.
het versterken regionale samenwerking met de Liemerse PRZ/Wmo-raden
het indringend(er) betrekken van de ‘burgers van Zevenaar’ bij dat wat speelt op het sociale
domein en de decentralisatie
het realiseren van PR en communicatie
een duidelijke positionering van de PRZ, zowel richting ‘gemeente’ als richting ‘het veld’.

Tot slot
De PRZ wil zijn waardering uitspreken naar de contactambtenaar, Marinus Kranenbarg, voor zijn
attente ondersteuning en aanwezigheid tijdens de PRZ-vergaderingen. Ook kijkt de PRZ met een
goed gevoel terug op de contacten met de verantwoordelijke wethouder(s) en de betrokken
beleidsambtenaren.

Dit jaarverslag is goedgekeurd in de PRZ-vergadering van 30-03-2015
Een vriendelijke groet,
Namens de PRZ

Peter Donker
Voorzitter

Peter van Schijndel
Secretaris
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