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Jaarplan Participatieraad Goirle 2016 

Uitgangspunten 

De PR wil een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering op het gebied van het Sociaal 
Domein door overleg met alle belangengroepen en het gevraagd en ongevraagd adviseren 
van het College. De PR vindt het van wezenlijk belang om goede contacten te onderhouden 
met alle geledingen van de Goirlese samenleving zodat de adviezen gestoeld zijn op de 
signalen die daaruit voortkomen. De PR onderstreept de visie dat iedere burger zijn of haar 
leven op eigen wijze moet kunnen inrichten met gebruikmaking van zijn of haar eigen 
mogelijkheden maar dat, indien nodig, de gemeente daarbij helpt.  
 
Voor wie is het jaarplan bestemd 
Het jaarplan is een houvast voor de Participatieraad om richting te geven aan alle activiteiten 
die de raad in het komende jaar wil uitvoeren.  
Daarnaast biedt het jaarplan een helder beeld aan het college, de contactambtenaren en de 
belangengroepen over de werkzaamheden van de Participatieraad. 
 
Wat gaat de Participatieraad doen in 2016 
 
Beleid 

1. De Participatieraad zal de vinger aan de pols houden over alle naar de gemeente 

overgehevelde taken met betrekking tot de WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet.  

Er wordt gebruik gemaakt van o.a. monitoren, het klantervaringsonderzoek WMO 

2015, bezwaarschriften en informatie van de belangenorganisaties. Ook wordt er 

informatie verkregen door deel te nemen aan c.q. aanwezig te zijn bij diverse 

overlegvormen en bijeenkomsten te bezoeken. 

2. De Participatieraad zal meedenken en adviseren over onderwerpen die door de 

gemeente en belangengroepen worden aangedragen o.a.: 

- Evaluatie Back to basics t/m mei 2016  

- De invoering van de taaleis (m.i.v. 2016) opgenomen in de Participatiewet, 

- Het Doelgroepenvervoer  

- De nota Burgerinitiatieven 

- De Regionale aanbesteding Jeugd 

- Het Dementiebeleid 

Verder zullen er adviezen uitgebracht worden over onderwerpen die de 

Participatieraad zelf van belang vindt. 

3. De Participatieraad zal de ontwikkelingen op het terrein van het sociale domein 

nauwgezet volgen. Te denken aan de regionale samenwerking Jeugd en 

Participatiewet, huisvesting voor ouderen en andere kwetsbare groepen 

(Huisvestingsbeleid), ervaringen WMO, stand van zaken huisvesting statushouders, 

ontwikkelingen in het kader van Dementievriendelijke Gemeente en het Regionaal 

Gezondheidsbeleid. 
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Netwerken 

1. De Participatieraad zal de contacten met de belangenorganisaties onderhouden  

2. De Participatieraad zal de contacten uitbreiden met nieuwe doelgroepen. Het geeft 

de raad de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen of signalen op te kunnen pakken 

die er zijn op het terrein van het sociaal domein. (o.a. de ontwikkeling van een zorg 

coöperatie, consequenties nieuwe wetgeving, vluchtelingen, ) 

3. De leden van de Participatieraad leggen op eigen initiatief of op uitnodiging 

werkbezoeken af bij organisaties die actief zijn op het terrein van het sociaal domein. 

 

Communicatie 

1. De Participatieraad zal vanaf het 1ste kwartaal gebruik maken van een eigen website 

om de burgers te informeren over het bestaan en het functioneren van de 

Participatieraad ( “wie wij zijn en wat wij doen)  

2. De Participatieraad zal de burgers periodiek informeren over haar werkzaamheden 

en de uitgebrachte adviezen door deze kenbaar te maken op de eigen website. 

3. De Participatieraad zal ook andere media zoals het Goirles belang, inzetten voor de 

communicatie met de burgers. 

Deskundigheid 

1. De Participatieraad zal blijvend aandacht besteden aan evaluatie en scholing van de  

Participatieraad zelf door haar werkzaamheden en resultaten jaarlijks te evalueren en 

de kennis, inzicht en vaardigheden van de leden te verhogen door deel te nemen aan 

symposia of het volgen van een scholing en aandacht te hebben voor teambuilding. 

 

 


