
          
 
 
 
 

Jaarplan Participatieraad Goirle 2018 
 
 
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 2018? 
Wij blijven focussen op de contacten met de belangengroepen in het sociaal domein zoals wij dat ook 
in de voorgaande jaren hebben gedaan. Contacten met hen en de informatie die zij ons geven zijn van 
wezenlijk belang voor een goede uitvoering van onze taak. Extra inspanningen zullen er worden 
gedaan om in gesprek te komen met inwoners die een uitkering op basis van de Participatiewet 
ontvangen. Dat is tot nu toe onvoldoende gelukt.   
Ook blijven wij intensief contact houden met de gemeente en met name met de beleidsmedewerkers.  
Wij hechten er erg aan om vroegtijdig bij de vorming van het beleid op het terrein van het sociaal 
domein betrokken te worden en in 2017 is dat op een aantal beleidsterreinen al goed gelukt.  
 
Van de gemeente hebben wij een lijst met onderwerpen gehad die voor 2018 gepland zijn. Wij sluiten 
daar op aan. De planning is belangrijk voor onze eigen werkzaamheden maar geven ons ook de 
gelegenheid om over de voortgang van de uitvoering  met de gemeente in contact te blijven.  
De belangrijkste onderwerpen die vanuit de gemeente op de planning staan zijn: 
 

- Sociale Inclusie Agenda; 
- Doorontwikkeling toegang tot ’t Loket; 
- Inkoop Wmo voorzieningen; 
- Evaluatie mantelzorgwaardering; 
- Nieuwe verordening Maatschappelijke Ondersteuning 
- Nieuwe verordening Jeugdwet  
- Aanpak verwarde personen; 
- Beschermd wonen en opvang; 
- Diverse onderwerpen inzake de uitvoering van de Participatiewet; 
- Beleidsregels en preventieplan schulddienstverlening; 
- Uitvoeringsagenda koersdocument Jeugd. 

 
Verder zal in 2018 de regionale samenwerking van adviesraden sociaal domein veel aandacht krijgen,  
zeker nu voor 2018 de aanbesteding Wmo in de planning staat. De aanbesteding zal met een groot 
aantal gemeenten gezamenlijk worden gedaan waardoor het ook nu weer zinvol is om daar met de 
gezamenlijke adviesraden naar te kijken.  



 
Ook zal samen met de gemeente geprobeerd worden een platform jeugd in het leven te roepen met 
name voor de groep tussen 12 en 18 jaar.  
Wij willen sportclubs benaderen om ze te informeren over de meldcode die per 1 januari 2019 ingaat 
en we zullen hen ook vragen naar voor onze relevante ervaringen met de jeugd. 
Aan scholen gaan we vragen of ze in hun nieuwbrieven aan de Participatieraad aandacht willen 
schenken. 
 
Beleid 
De PR blijft alert op ontwikkelingen en uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van de WMO,  
de Jeugdwet en de Participatiewet.  
Wij volgen de ontwikkelingen op deze terreinen via klantervaringsonderzoeken, informatie vanuit 
belangenorganisaties en door deel te nemen c.q. aanwezig te zijn bij diverse overleggen en 
bijeenkomsten.  
Omdat wij denken en handelen vanuit cliëntperspectief is die informatie van belang om een goed 
oordeel te kunnen geven over het gemeentelijk beleid.  
 
Als er zich in de loop van 2018 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 en samenwerking met belangengroepen en professionals 
waar mogelijk nog verder intensiveren.   
2.  De PR blijft zoeken naar contacten  met nieuwe doel-/belangengroepen. Het geeft de 
mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen of signalen op te pakken die er zijn op het terrein van het 
sociaal domein. Het is tot nu toe nog steeds heel moeilijk om contacten op te bouwen met 
bijstandsgerechtigden.  
3. Wij blijven in overleg met de adviesraden sociaal domein in de regio. Nu gemeenten steeds 
meer de samenwerking zoeken op dit terrein is dat ook van belang voor de adviesraden.  
4. De leden van de PR leggen op eigen initiatief of op uitnodiging werkbezoeken af bij 
organisaties die actief zijn op het terrein van het sociaal domein en bezoeken bijeenkomsten/lezingen 
die op deze onderwerpen betrekking hebben.  
5.  De PR is aangesloten bij de Landelijk Koepel voor Adviesraden sociaal domein. Dit is een 
organisatie waar wij veel informatie krijgen en waarbinnen problemen gedeeld kunnen worden.  
 
Communicatie 
De PR gebruikt onder meer haar website (www.participatieraadgoirle.nl) en de nieuwbrieven om de 
burgers te informeren over het bestaan en het functioneren van de Participatieraad ( “wie wij zijn en 
wat wij doen”) . Wij willen kijken of wij in 2018 meer via de algemene media informatie over ons werk 
kunnen vertellen. 
De PR krijgt steeds meer bekendheid maar het blijft belangrijk om aan ons werk aandacht te geven en 
de samenwerking te zoeken. In 2017 hebben wij regelmatig belangengroepen uitgenodigd in onze 
vergadering. Dat werkt verhelderend en verbindend. Wij zullen dat ook in 2018 blijven doen.  
Ook gaan wij in 2018, in overleg met de gemeente, proberen om naar aanleiding van de 
klanttevredenheidsonderzoeken op de drie terreinen van het sociaal domein in gesprek te komen met 
cliënten om van hen het verhaal achter de antwoorden te krijgen.  
 
Vacatures 
Begin 2018 willen wij de 3 vacatures die er zijn invullen.  
 
Deskundigheid 
De PR  blijft aandacht besteden aan evaluatie en scholing 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. 
 


