Jaarverslag 2015
De PRZ biedt, conform art. 11 van de ‘Verordening Participatieraad Zevenaar’, het jaarverslag 2015
aan het college van B&W aan. In dit jaarverslag komt aan de orde:
1. Bepaling rol en positie PRZ binnen het sociale domein
2. Taak, samenstelling en de vergaderingen
3. De activiteiten
4. De speerpunten
5. De jaarrekening
6. Vooruitblik

1.

Bepaling rol en positie PRZ binnen het sociale domein

Voor de PRZ liggen er drie belangrijke opgaven:
(verder) 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 en de implementatie van (nieuw) beleid
positionering van de PRZ: het verwezenlijken van een herkenbare positie en duidelijke rol in
dit ‘speelveld’.
Representatief meedenken
Relevant voor de verdere uitwerking is om eerst tot een gedeelde en gedragen visie te komen over
hoe ‘we’ onze rol en positie binnen het sociale domein zien: ‘waar staan we nu precies voor’ en ‘waar
willen we staan’ en ‘wat willen we uitdragen naar buiten’.
De uitkomst van die discussie wordt uitgewerkt in het participatiemodel ’Representatief
meedenken’

Typering van dit
model

Burgerparticipatie wordt het beste gediend door advies en vroegtijdige betrokkenheid van burgers,
waarbij sprake is van een brede vertegenwoordiging met het accent op ervaringsdeskundigheid.’

Kenmerken

-

In dit model is sprake van een brede afspiegeling van de PR(Z)-achterban (representatief) en
hebben ervaringsdeskundigen zitting in de raad.

-

De leden staan midden in de samenleving of hebben nauwe contacten met bepaalde
doelgroepen sociaal domein.

-

Ze signaleren in de samenleving wat er op het gebied van het sociale domein gaande is en
brengen dit in. Signalen van kwetsbare groepen bereiken de gemeente hierdoor beter en de
gemeente krijgt een representatief beeld van wat er in de lokale samenleving speelt.
Op deze manier worden de gemeente gevoelig gemaakt voor kritische geluiden van burgers.
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-

De leden zijn vanaf het begin van het beleidsvormingsproces betrokken. Zij denken of
produceren mee om tot een gezamenlijke visie te komen. De PRZ kan in het beginstadium
meedenken en achteraf nog formeel adviseren. Ze kan ook besluiten in alle fasen van het
beleidsvormingsproces betrokken te zijn en dus als coproducent samen met de gemeente
tot beleid te komen. Dan vervalt de formele adviesrol, waarin de raad aan het einde van het
beleidsproces nog een formeel advies uitbrengt.

-

De afstand tussen de PRZ en de gemeente is klein. Ze hebben in de kern tenslotte hetzelfde
belang: het beleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de burgers.
De positie, profilering en onafhankelijkheid van de PRZ zijn wel aandachtspunten gezien de
nauwe samenwerking met en kleine afstand tot de gemeente.

-

De leden zijn communicatief ingesteld en samenwerkingsgericht. Ook hebben ze informele
contacten met betrokken ambtenaren en gemeenteraadsleden om hen te voeden en met
elkaar af te stemmen.

-

De omvang van de raad kan resulteren in een meer hiërarchische structuur met werkgroepen
en klankbordgroep.

-

Er zijn regionale verbindingen met andere Participatie/Wmo-raden over lokaal overstijgende
onderwerpen: de raad kan regionaal meedenken en lokaal advies.

Dit ‘representatief meedenken’ is leidend voor het handelen van de PRZ.

2. Taak, samenstelling en de vergaderingen
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).
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 Peters
Juliette Schlief
Peter van Schijndel (secr.)
De leden zijn benoemd voor 4 jaar, daarna kan 1 x herbenoeming plaatsvinden.
Een rooster van aftreden is door de PRZ vastgesteld.
De secretariële ondersteuning is in handen van Ingrid Beerntsen (vanaf augustus)
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De vergaderingen
De PRZ vergadert maandelijks. Deze vergaderingen zijn openbaar. In 2015 zijn er 11 vergaderingen
gehouden.
De onderwerpen waren:
Ondersteuning van cliënten (n.a.v. een interne notitie)
Leerlingenvervoer
Sociaal Team/MO-loket
De participatiewet; de tegenprestatie; tijdelijke ontheffing arbeidsverplichting; re-integratie.
Doelgroepenvervoer Regio Arnhem; stadsregiotaxi; regiecentrale
Speerpunten PRZ
Woonvisie Zevenaar
Armoedebeleid
Klanttevredenheidsonderzoeken WMO/keukentafelgesprek
Innovatiefonds
Terugkoppeling contacten werkveld (zie par. 3)
Woonvisie
Ongevraagde en gevraagde advisering (zie par. 3)
Evaluatie
Tijdens de decembervergadering heeft PRZ zijn functioneren geëvalueerd. De geformuleerde
verbeterpunten worden meegenomen naar 2016.

3. Activiteiten
De werkgroepen
Om eerder in het beleidsvormingsproces betrokken te worden zijn er werkgroepen samengesteld
bestaande uit beleidsambtenaren van de gemeente Zevenaar en PRZ-leden:
Hulp bij het Huishouden
Cliëntondersteuning
Innovatiefonds
Mantelzorg en vrijwilligersbeleid
Daarnaast zijn er een interne PRZ-werkgroepen actief rond het onderwerp ‘Jongeren’ en ‘Publiciteit’
Overleg college
In 2015 is er 3 x overleg geweest met het college c.q. de portefeuillehouder(s).
In dit overleg is gesproken over:
Sociaal team: voortgang en mogelijke verbeterpunten
Betrekken PRZ in beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding
Plan van Aanpak herindicatie WMO en jeugdhulp
Harmonisatie kinderopvang
Klanttevredenheidsonderzoek
Programma Uitvoeringsstructuur Participatie Arbeidsmarkt
Uitgebrachte adviezen
jan. advies (gevraagd) over ‘het Plan van Aanpak leerlingenvervoer’
febr. advies (ongevraagd) over de ‘evaluatie leerlingenvervoer (proces) en verbetervoorstellen’
febr. advies (ongevraagd) over ‘cliëntondersteuning en klachten’
mrt. advies (ongevraagd) over ‘monitoring beleidsregels re-integratievoorziening
nov. advies (gevraagd) over ‘scootmobielpool De Liemers’
dec. reactie (gevraagd) over ‘WMO-klanttevredenheidsonderzoek’ en ‘Cliëntervaringsonderzoek
keukentafelgesprekken’
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Contacten/deelname extern overleg
Voorzittersoverleg Wmo-raden/PRZ/cliëntenraad RSD 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. Dit overleg is een
voorbereiding op het overleg met de portefeuillehouder(s) van de vier Liemerse gemeentes
Platform Wonen Welzijn Zorg (bestuurlijk en uitvoerend).
Armoedeplatform
Overleg Wmo- en participatieraden regio Arnhem: afstemming en uitwisseling
Div. werkbezoeken (o.a. Stg. Sent, Caleidoz,..)
Deskundigheidsbevordering/scholing
juni. Een informatieve workshop van Zorgbelang over ‘het systematisch verzamelen van

signalen bij de achterban/burgers’
div:

Thema-avonden over diverse onderwerpen in het kader van het periodiek overleg WMO en
participatieraden regio Arnhem door Zorgbelang

4. De speerpunten
De PRZ heeft een aantal speerpunten vastgesteld. Die vormen de interne werkagenda en de PRZ wil
daar proactief in gaan handelen. In de contacten met het werkveld en beleidsmakers gaat daar dan
ook extra aandacht naar uit. Dat zijn:
Clientondersteuning
Keukentafelgesprek
Huishoudelijke hulp/thuiszorg
(WMO-)inkoop en bekostiging
Mantelzorgers
Sociale netwerken/versterken zelfredzaamheid/samenredzaamheid
Wonen en zorg
Wijkgericht werken/sociaal team
Jongeren(werk)
Vluchtelingen(werk)
Werk en bijstand/armoedebeleid
Loonwaarde <25<40/enige afstand tot….
Privacy

5. Jaarrekening 2015 (verkort)
(de financiële jaarstukken worden separaat verstuurd door de penningsmeester)

INKOMSTEN
Saldo
Subsidie Gem. Zevenaar
-werkbudget
-onkostenvergoeding leden
Rente bank

Totaal

UITGAVEN
5.463,33
5.000,00
9.000,00
53,05

19.516,38

Onkostenvergoeding leden
Secr. Ondersteuning
PR/drukwerk
Teambuilding / evaluatie
Lidmaatschappen (koepel, binnl.best)
Bankkosten
Telefoon
Terugbetaling overschot subsidie 2014
Saldo 31-12-2015

9.000,00
200,00
1.687,65
720,35
334,00
30,00
29,99
2.963,33
4.193,67
19.516,38
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6. Vooruitblik
De PRZ hoopt ook in 2016 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 (zie ook ‘representatief
meedenken’):
-

-

inzet op het vroegtijdig betrokken worden van de PRZ in het beleidsontwikkelingstraject:
meedenken (een informeel adviesmoment) met als slotstuk het formele adviesmoment.
het versterken van 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 o.a. door het realiseren van een eigen interactieve website en
het organiseren van thema-cafés en het opzetten van focus- en klankbordgroepen
aan de slag met de speerpunten.

Tot slot
De PRZ wil zijn waardering uitspreken naar de contactambtenaar, Marinus Kranenbarg, voor zijn
attente ondersteuning van de raad. (In verband met zijn vertrek in 2016 wordt binnen het ambtelijk
apparaat, aan de hand van een profielschets, gezocht naar een opvolger).
Ook kijkt de PRZ tevreden terug op de aard en inhoud van de contacten met de verantwoordelijke
wethouder(s) en de betrokken beleidsambtenaren.

Dit jaarverslag is goedgekeurd in de PRZ-vergadering van 07-03-2016
Een vriendelijke groet,
Namens de PRZ

Peter Donker
Voorzitter

Peter van Schijndel
Secretaris
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