Jaarplan Participatieraad Goirle 2017
Uitgangspunten
De Participatieraad (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 en de Gemeenteraad. De PR vindt het van wezenlijk belang om goede contacten te
onderhouden met alle geledingen van de Goirlese samenleving binnen het Sociaal Domein, 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 PR om richting te geven aan alle activiteiten die de PR in het
komende jaar wil uitvoeren.
Daarnaast biedt het jaarplan een helder beeld aan het college, de gemeenteraad, de
contactambtenaren en de belangengroepen over de werkzaamheden van de PR.
Wat gaat de Participatieraad doen in 2017?
In 2017 zal de PR zich nog nadrukkelijker inzetten en contact onderhouden met de belangengroepen
in het sociaal domein (bijvoorbeeld cliëntenraden, platforms, KBO’s, maar ook professionals zoals
medewerkers van ‘t Loket, dementieconsulenten en wijkverpleegkundigen).
De verdere uitwerking van ‘ Back to Basics’ zal impact hebben op het sociaal domein in Goirle. In
2016 is de PR betrokken geweest bij het opstellen van dit beleidskader. Bij de verdere uitwerking in
beleid en uitvoering in 2017 wordt de PR door de gemeente betrokken. De PR kent de planning van
de gemeente zodat ook duidelijk is welke ontwikkelingen verwacht kunnen worden binnen het sociaal
domein.
Beleid
1.
De PR blijft alert op alle ontwikkelingen die te maken hebben met taken van de gemeente op
het gebied van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Er wordt gebruik gemaakt van o.a. monitoring, het klantervaringsonderzoek WMO, bezwaarschriften
en informatie vanuit de belangenorganisaties. Ook wordt er informatie verkregen door deel te nemen
aan c.q. aanwezig te zijn bij diverse overlegvormen en door bijeenkomsten te bezoeken.
2.
De PR zal meedenken en adviseren over onderwerpen die door de gemeente en
belangengroepen worden aangedragen. Voor 2017 zal dat in ieder geval zijn:
Verdere uitwerking Back to Basics met o.a. nieuwe subsidieregels en het jaarlijkse
uitvoeringsprogramma;
Beleidsregels inzake hulp bij het huishouden;
Kwaliteitseisen voor aanbestedingen;
Herziening Participatieverordening;
Besteding extra middelen voor kinderen in armoede;
Het dementiebeleid/dementievriendelijke gemeente;
Inclusieagenda;
klantervaringsonderzoek Wmo en Jeugd;

-

Evaluatie verordening Jeugd;
beleid voortvloeiend uit de Participatiewet;
beleid inzake schulddienstverlening;

Als er zich in de loop van 2017 ontwikkelingen voordoen die de PR belangrijk vindt en nadrukkelijk
onder de aandacht van de gemeente wil brengen zal ze, als daartoe na onderzoek aanleiding voor is,
ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente.
Netwerk
1.
De PR wil de bestaande contacten met de samenwerking met belangengroepen en
professionals intensiveren.
2.
De PR blijft zoeken naar contacten met nieuwe doel-/belangengroepen. Het geeft de PR de
mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen of signalen op te kunnen pakken die er zijn op het terrein van
het sociaal domein.
3.
Regionaal zijn er initiatieven ontplooid om zowel met de participatie/wmo raden van de
gemeenten Hilvarenbeek, Dongen en Gilze-Rijen als met de overige gemeenten in Midden Brabant
samen te gaan werken bij de advisering op de terreinen waar ook de gemeenten samenwerken.
4.
De leden van de PR leggen op eigen initiatief of op uitnodiging (al dan niet via werkgroep
Sociaal Domein van de raad ) werkbezoeken af bij organisaties die actief zijn op het terrein van het
sociaal domein.
Positie Participatieraad binnen gemeente Goirle
Werkend vanuit de verordening Participatieraad, heeft de PR belemmeringen ervaren in het
functioneren, met name als het gaat om cliëntenparticipatie. Dit leverde knelpunten op in legitimiteit en
in samenwerking. De gemeente heeft eind 2016 besloten om de verordening op dit aspect juridisch te
laten toetsen. In 2017 wordt dit onderwerp verder besproken.
Voor 2017 is verder afgesproken dat een professional de PR begeleidt in de wijze waarop de
samenwerking met belangengroepen en gemeenten kan worden versterkt.
Communicatie
De PR gebruikt onder meer haar website (www.participatieraadgoirle.nl) om de burgers te informeren
over het bestaan en het functioneren van de Participatieraad ( “wie wij zijn en wat wij doen) .
Door middel van communicatie uitingen wil de Participatieraad Goirle meer bekendheid krijgen bij
belangengroepen, aanbieders in het sociale domein en cliënten. Voor deze groepen moet duidelijk
worden dat wij er zijn, wat onze taak is en hoe wij die taak uitvoeren. We zullen ook frequenter
overleg gaan voeren, o.a. door tijdens onze vergadering belangengroepen, aanbieders of cliënten uit
te nodigen en met hen een gesprek aan te gaan.
In 2017 wil de PR regelmatig een digitale Nieuwsbrief uit gaan brengen. Deze Nieuwsbrief is bedoeld
voor cliënten, belangengroepen, aanbieders, politieke partijen, gemeenteraad, ambtenaren en andere
belanghebbenden en belangstellenden. Wij zullen via deze weg iets vertellen over wat we bespreken
tijdens onze vergaderingen, bezoeken aan organisaties actief in het sociale domein, overleg wat we
voeren, uitgebrachte adviezen of thema’s die ons bezighouden. We overwegen een (verkorte) versie
van deze nieuwsbrief op te nemen in het Goirles Belang.
Deskundigheid
De PR blijft 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.

