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Gemeente Zevenaar, 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
t.a.v.  Wethouder  B. Elfrink,  
c.c.  Dhr. E. Breman (beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling) 
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6900 AA Zevenaar 
 
 
Geachte mevrouw Elfrink,  
 
De Participatieraad is positief over de vernieuwing van de opdracht aan de RSD, de verbreding naar 
andere doelgroepen en het verleggen van de beleidsprioriteiten. Deze opdracht en de onderliggende 
businesscase zijn ambitieus maar de motivatie van de RSD om hier aan te gaan werken is hoog (dit 
bleek o.a. uit de enthousiaste en heldere presentatie op 28 mei door de RSD over dit onderwerp voor 
de Liemerse adviesraden) en idem dito om de huidige werkorganisatie te transformeren naar de 
beoogde netwerkorganisatie.  
 
Die opdracht in de businesscase wordt vooral beschreven in termen van intenties en inzet. Een 
uitwerking in de vorm van doelgroepspecifieke en toetsbare doelen ontbreekt (nog). Dit geldt ook voor 
de criteria of indicatoren op grond waarvan de evaluatie (proces en effect) eind 2019 zal plaatsvinden. 
Evalueren wordt zo niet eenvoudig.  
 
Er wordt aangegeven dat er nog prestatieafspraken met de gemeenten zullen worden gemaakt en dat 
de RSD daar in rapportages verantwoording over aflegt. De PRZ wil graag geïnformeerd worden over 
die prestatieafspraken.  
 
Tot slot nog een opmerking over het adviestraject. Zoals bekend hecht de PRZ sterk aan het 
vroegtijdig bespreken van (concept)beleid en om vervolgens voldoende ruimte te hebben om dit 
binnen de PRZ te bespreken. Niet voor niets is dit ook zo vastgelegd in onze verordening. Als gevolg 
van de tijddruk (bij de beleidmakers) dreigt dit nogal eens uit beeld te geraken. Dat heeft tot gevolg dat 
de PRZ vaak te weinig tijd heeft om de documenten te bestuderen en die onderling inhoudelijk te 
bediscussiëren. Dit brengt de PRZ intern in problemen, want enerzijds willen we graag zo veel en 
goed mogelijk meewerken aan verbeteringen in het sociale domein, anderzijds treedt er irritatie op 
omdat er onvoldoende aandacht kan worden besteed aan de discussie, waardoor de kwaliteit van het 
advies onder druk staat. 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Een vriendelijke groet. 
Namens de PRZ, 
 

     
Peter Donker     Peter van Schijndel 
Voorzitter     Secretaris  


