Jaarverslag 2016
De PRZ biedt, conform art. 11 van de ‘Verordening Participatieraad Zevenaar’, het jaarverslag 2016
aan het college van B&W aan. In dit jaarverslag komt aan de orde:
1. Representatief meedenken rol PRZ binnen het sociale domein
2. Taak, samenstelling en de vergaderingen
3. De activiteiten
4. De speerpunten
5. Informeren en betrekken inwoners
6. De resultatenrekening
7. Vooruitblik

1.

Representatief meedenken rol PRZ binnen het sociale domein

De PRZ ziet haar rol binnen het sociale domein als die van ‘representatief meedenken’.
De kern hiervan is:
-

De PRZ is een brede afspiegeling van de ‘inwoners van Zevenaar’ (representatief) met het
accent op ervaringsdeskundigheid.

-

De leden van de PRZ staan midden in de Zevenaarse samenleving en signaleren wat er op het
gebied van het sociale domein gaande is en brengen dit in.

-

De PRZ is vanaf het begin van het beleidsvormingsproces betrokken. Het gaat om ‘meedenken’
tijdens (informele fase) en om het uitbrengen van een formeel advies aan het eind van dit
proces.

-

De afstand tussen de PRZ en de gemeente is klein. Beiden 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 hierbij aandachtspunten gezien de nauwe
samenwerking met de gemeente.

-

De PRZ is samenwerkingsgericht en heeft (ook) informele contacten met betrokken
ambtenaren en gemeenteraadsleden om elkaar te voeden en af te stemmen.

-

Er zijn regionale verbindingen met andere Participatie/Wmo-raden over lokaal overstijgende
onderwerpen.

1

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 leden zijn benoemd voor 4 jaar, daarna kan 1 x een herbenoeming plaatsvinden.
In 2016 bestaat 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.)
Herbenoeming
Wegens het verstrijken van hun eerste benoemingstermijn zijn Ria Bloemberg-Lubbers en
Truus Peters op 1 december herbenoemd.
Aftreden leden en vacature-invulling
Op 31 december hebben Beate Lenderink en Juliette Schlief de PRZ verlaten.
Daardoor ontstaan er (per 1-1-2017) twee vacatures. In verband met de gemeentelijke herindeling
Zevenaar-Rijnwaarden en het als gevolg daarvan mogelijk samengaan met de Participatie Raad
Rijnwaarden i.o. in de loop van 2017, is besloten om deze twee vacatures vooralsnog niet in te
vullen.
De secretariële ondersteuning is in handen van Ingrid Beerntsen (t/m oktober).
De vergaderingen
De PRZ vergadert maandelijks. Deze vergaderingen zijn openbaar. In 2016 zijn er 11 vergaderingen
geweest. De onderwerpen zijn:
Mantelzorgbeleid
Leerlingenvervoer
Toegang Sociaal Team (herinrichting)
Vervoer dagbesteding Wmo & Jeugd
Kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Zevenaar
Klanttevredenheidsonderzoeken WMO en Jeugdhulp
Eigen bijdrage Wtcg
Ongevraagde en gevraagde advisering (zie par. 3)
Omgaan met vertrouwelijke gegevens en privacy
Clientperspectief en onafhankelijk toezicht op de WMO
Inkoop WMO en Jeugd 2017
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Evaluatie
Tijdens de decembervergadering heeft PRZ zijn functioneren geëvalueerd.

3. Activiteiten
De werkgroepen
De PRZ wordt steeds vaker in een vroeg stadium van de beleidsvorming betrokken (zie ook
‘representatief meedenken’ onder 1). Daartoe zijn werk- en klankbordgroepen samengesteld
bestaande uit beleidsambtenaren van de gemeente Zevenaar en PRZ-leden:
Beschermd wonen
Innovatie-/investeringsfonds
Huishoudelijke Hulp Toelage
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Daarnaast zijn er interne PRZ-werkgroepen actief rond de onderwerpen ‘Jongeren’,
‘mantelzorgondersteuning’ en ‘communicatie’
Overleg college
In 2015 is er 2 x overleg geweest met het college c.q. de portefeuillehouder(s).
In dit overleg is gesproken over:
Onafhankelijk toezicht op de WMO
Huishoudelijk hulp/zorgbudget 2015
Arbeidsmatige dagbesteding
PGB Dagbesteding
Uitgebrachte adviezen
mei. advies (gevraagd) over ‘verruiming OV-vergoeding leerlingenvervoer’
juni. advies (ongevraagd) over het ‘omgaan met vertrouwelijke gegevens en privacyprotocol’
sept. advies (gevraagd) over ‘beleid eigen bijdrage Wtcg/CER/stapelingseffecten’
sept. advies (gevraagd) over ‘cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp en WMOklanttevredenheidsonderzoek’
dec. advies (gevraagd) over ‘tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’
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.
Armoedeplatform
Overleg Wmo- en participatieraden regio RijnIJssel: afstemming en uitwisseling
GAR (GebruikersAdviesRaad) Stadsregiotaxi Arnhem – Nijmegen
Regio Centraal Gelderland i.v.m. gezamenlijke inkoop WMO, Jeugdzorg, Beschermd Wonen.
(Interactief Aankoop Systeem >>IAS )
Parkeervoorzieningen mantelzorgers
Deskundigheidsbevordering/scholing
jan. BigData. Een informatiesessie die werd verzorgd door ambtenaren van de gemeente Zevenaar.
mrt. Deelname aan de conferentie ‘Versterking algemene voorzieningen dagactiviteiten’, regio De
Liemers
div: Thema-avonden (tweemaandelijks) over diverse onderwerpen georganiseerd door Zorgbelang

3

4. De speerpunten
De PRZ heeft een aantal speerpunten vastgesteld. Die vormen de interne werkagenda en de PRZ.
In de contacten met het werkveld en beleidsmakers gaat daar dan ook extra aandacht naar uit.
Deze speerpunten 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. Informeren en betrekken inwoners
Om de inwoners van Zevenaar te infomeren over en te betrekken bij deze werkagenda van de PRZ
zijn de volgende communicatiemiddelen ingezet:
de (eigen) interactieve website (www.przevenaar.nl) met o.a. een online-poll, een ‘uw
inbreng’-mogelijkheid, de nieuwsrubriek, alle uitgebrachte adviezen en de agenda van de
PRZ-vergaderingen;
persberichten in de lokale huis-aan-huisbladen
sociale media, zoals Twitter

6. Resultatenrekening 2016 (verkort)
(de financiële jaarstukken zijn separaat verstuurd door de penningsmeester)

Inkomsten
Werkbudget
Onkostenvergoeding leden
Rente bank

Totaal

Uitgaven
5.000,00
9.000,00
53,07

14.032,07

Onkostenvergoeding leden
Secr. Ondersteuning
Website
Binnenlands Bestuur
Koepel WMO
Scholing
Evaluatie en teambuilding
Representatie
Reiskosten
Bankkosten
Saldo 31-12-2016

9.000,00
280,00
2.489,33
452,80
150,00
93,00
410,00
207,29
38,70
30,00
3.380,95

Totaal

14.032,07

Kascommissie
De kascommissie geeft de boekhouding gecontroleerd en goedgekeurd.
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7. Vooruitblik
Ook in 2017 zet de PRZ zich in om vanuit een constructieve kritische houding een zinvolle bijdrage te
leveren aan de van belang zijnde onderwerpen binnen het sociale domein.
Daarnaast ziet de PRZ voor zichzelf als belangrijke aandachtspunten:
-

-

het voortdurend blijven inzetten op het vroegtijdig betrokken worden in het
beleidsontwikkelingstraject;
het nog meer betrekken van de inwoners van Zevenaar bij dat wat speelt op het sociale
domein door o.a. het verder uitbouwen van het interactieve karakter van de website en het
opzetten van focus- en klankbordgroepen;
het samengaan met de Participatieraad Rijnwaarden i.o. met als insteek om eind 2017 een
nieuwe participatieraad met brede afspiegeling van de nieuwe gemeente Zevenaar
gerealiseerd te hebben;

Tot slot
De PRZ wil zijn waardering uitspreken naar de contactambtenaren, Marinus Kranenbarg (t/m maart )
en Ruben Badal (vanaf april), voor hun adequate ondersteuning van de raad.
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 27-03-2017

Een vriendelijke groet,
Namens de PRZ

Peter Donker
Voorzitter

Peter van Schijndel
Secretaris
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