Jaarverslag 2019
De Participatieraad Zevenaar (PRZ) biedt, conform art. 11 van de ‘Verordening Participatieraad
Zevenaar’, het jaarverslag 2019 aan het college van B&W aan. In dit jaarverslag komt aan de orde:
1. Positie PRZ binnen het sociale domein
2. Taak, samenstelling en de vergaderingen
3. Werkzaamheden
4. Contact met de gemeente
5. Informeren en betrekken inwoners

1.

Positie PRZ binnen het sociale domein

De PRZ ziet zijn positie binnen het sociale domein als volgt:
-

-

-

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 op elkaar af te stemmen.

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).
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Samenstelling
Op 1-1-2019 bestaat de PRZ uit de volgende personen:
-

Leen den Besten
Ria Bloemberg- Lubbers (penn.)
Lydia Bosma
Joke Burink
Peter Donker (vz.)
Marlyn le Fèvre
Gerrit Kappert
Monika Mulder
Truus Peters
Marijke Schokkenbroek
Peter van Schijndel (secr.)

De secretariële ondersteuning is in handen van Erica Kleijkers.
Herbenoeming
De leden zijn benoemd voor 4 jaar, daarna kan 1 x een herbenoeming plaatsvinden.
Wegens het verstrijken van hun eerste benoemingstermijn zijn Monika Mulder en Marijke
Schokkenbroek op 18 november herbenoemd.
Afgetreden
Op 1 september heeft Gerrit Kappert, conform het Rooster van Aftreden, de PRZ verlaten.
De vergaderingen
De PRZ vergadert maandelijks. Deze vergaderingen zijn openbaar. In 2019 zijn er 10 vergaderingen
geweest.
De besproken onderwerpen zijn:
Uitvoeringsagenda Jeugd en MO 2019-2021
De Omgevingswet
Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en WMO 2017
Businesscase Mantelzorg Zevenaar 1.0
Harmonisatie Huishoudelijke Hulp
Transformatieplan Beschermd Thuis Centraal Gelderland
Project ‘Ongehinderd’
Verordening Jeugdwet en Maatschappelijke Ondersteuning
Algemene Subsidie Verordening (ASV)
Visiedocument PRZ ‘Een menswaardig bestaan’

3. Werkzaamheden
Speerpunten en themagroepen
De PRZ kiest voor een proactief opereren en minder afhankelijk te zijn van de gemeentelijke
beleidsagenda. Het gaat om het zelfstandig verkennen en daarna monitoren van voor de PRZ
relevante thema’s.
Voor 2019 zijn dit:
Mantelzorg
Jeugdhulp
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-

Gebiedsteams
Armoedebeleid
Onafhankelijke cliëntondersteuning

Daarnaast wordt de PRZ steeds vaker in een vroeg stadium van de beleidsvorming betrokken door de
verantwoordelijke beleidsambtenaren.
Uitgebrachte adviezen
De volgende gevraagde adviezen zijn in 2019 uitgebracht aan het college van B&W. Het college
stuurt deze adviezen mee met de gemeenteraadstukken voor de behandeling en de besluitvorming
in deze raad.
De adviezen zijn ook in te zien op de website van de PRZ: www.przevenaar.nl
jan:
mrt:
mei:
juni:
aug:
okt:
nov:

advies (gevraagd) Uitvoeringsagenda Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning 2019 -2021
advies (ongevraagd) Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en WMO 2017
advies (gevraagd) Verordening Jeugdwet en MO 2019
advies (ongevraagd) Energiekloof
reactie definitieve versie ‘Verordening Jeugdwet en MO’
reactie Beleidsregels Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning
advies (ongevraagd) ‘Een menswaardig bestaan’

Contacten/deelname extern overleg
Deelname Armoedeplatform
Deelname Netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’
Overleg Netwerk Chronisch Zieken
Conferentie ‘Armoede op het Gelders Eiland’
Overleg Wmo-raden, participatieraden en adviesraden sociaal domein regio Rijn-IJssel:
afstemming en uitwisseling
Deskundigheidsbevordering/informatie
Lidmaatschap Koepel Adviesraden Sociaal Domein
Hannie van Leeuwenlezing
Zorgbelang Arnhem (abonnement): Thema-avonden en studiebijeenkomsten over diverse
onderwerpen
Abonnementen tijdschriften ‘Binnenlands Bestuur’ en ‘Zorg en Welzijn’

4. Contact met de gemeente
De PRZ heeft een beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling als vast aanspreekpunt (de
contactambtenaar) binnen de gemeentelijke organisatie. Dit met het doel de informatiestroom
tussen de gemeente en PRZ te faciliteren.
Tweemaal per jaar is de verantwoordelijke portefeuillehouder aanwezig om relevante onderwerpen
met de PRZ te bespreken. In 2019 zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
Jeugdhulp: Achtergrond en toename zorgvraag
Businesscase Mantelzorg Zevenaar
Armoedebeleid
Onderzoek Uitvoering Jeugdzorg en MO
Toegang sociaal domein
Informatievoorziening sociaal domein gemeentelijke website
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Daarnaast heeft het DB van de PRZ met enige regelmaat informeel overleg met de
contactambtenaar. In dit overleg schuiven soms ook andere beleidsambtenaren aan om de stand van
zaken rond bepaalde beleidsonderwerpen toe te lichten.
De PRZ streeft naar een soepele en open manier van communiceren met de gemeente. Het elkaar
regelmatig zien maakt de samenwerking laagdrempelig en constructief.
5. Informeren en betrekken inwoners
Om de inwoners van Zevenaar te infomeren over en te betrekken bij het belang en de taak van de
PRZ zijn de volgende communicatiemiddelen ingezet:
-

de interactieve PRZ-website met o.a. een nieuwsrubriek, een online-poll, een ‘uw inbreng’mogelijkheid, alle uitgebrachte adviezen en de agenda van de PRZ-vergaderingen;
zichtbaar aanwezig bij en deelname aan diverse bijeenkomsten van groepen, platforms of
organisaties die actief zijn binnen het sociale domein;
Twitter

Ook in 2020 zal de PRZ zich inzetten om vanuit een constructieve kritische houding een zinvolle
bijdrage te leveren aan de van belang zijnde onderwerpen binnen het sociale domein.

Dit jaarverslag is door de PRZ goedgekeurd op 25-04-2019

Een vriendelijke groet,
Namens de PRZ

Peter Donker
Voorzitter

Peter van Schijndel
Secretaris
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