Jaarverslag 2017 Participatieraad Goirle
Algemeen
De participatieraad (PR) is in april 2015 geïnstalleerd op grond van de Verordening participatie
gemeente Goirle en is nu bijna drie jaar in functie.
De PR bestaat uit 9 leden en een voorzitter. In 2017 heeft één PR-lid ontslag gevraagd om
persoonlijke redenen. De vacature is nog niet opgevuld omdat er een wijziging van de
Participatieverordening in voorbereiding was waardoor het lidmaatschap voor een grotere groep
belangstellenden open staat.
Activiteiten van de PR
De activiteiten van de PR zijn onder te verdelen in:
1. Het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente;
2. Contacten met belangengroepen en het bezoeken van bijeenkomsten op het gebied van het
sociaal domein;
3. Overleg met de gemeente over de verschillende beleidsterreinen.
4. Overleg met regionale adviesraden op het gebied van het sociaal domein.
1.Het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies
In 2017 heeft de PR gevraagd advies uitgebracht over:
- Extra middelen voor kinderen in armoede. In 2017 zijn er extra middelen beschikbaar
gekomen voor kinderen die opgroeien in armoede. De gemeente heeft, na overleg met de
betrokken organisaties, voorgesteld om de Stichting Leergeld een belangrijke rol te laten
spelen bij de verdeling van de gelden maar ook de gemeentelijke regelingen uit te breiden en
nog een reserve aan te houden voor onvoorziene zaken. De PR heeft dit voorstel
ondersteund.
- Koersdocument Jeugd. De regionale adviesraden hebben aan de gemeenten een gezamenlijk
pré-advies uitgebracht over het Koersdocument Jeugd omdat het hier ook een regionaal tot
stand gekomen document betreft. Daarna heeft de PR nog separaat een advies uitgebracht
aan de gemeenteraad, met daarin nog een paar specifieke aandachtspunten.
- De Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2016. De PR heeft hier mee
ingestemd maar de gemeente wel gevraagd om aandacht te blijven geven aan personen met
een verminderde loonwaarde en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het bieden van
continuïteit, ook door middel van begeleiding, is erg belangrijk voor deze doelgroep.
- Het Verzamelbesluit Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2016. Ook hier heeft de PR positief
over geadviseerd.
- Beleidsplan Schulddienstverlening. Voordat het beleidsplan werd geschreven heeft er een
klankbordbijeenkomst plaatsgevonden met organisaties en vrijwilligers die bij deze
problematiek betrokken zijn. De PR was positief over het beleidsplan maar heeft wel
aandacht gevraagd voor vroegsignalering en de hoop uitgesproken dat, als dit financiële
consequenties heeft, de raad bereid is hier een budget voor beschikbaar te stellen.
- De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Ook hier heeft de PR een positief advies
over uitgebracht waarbij ze wel heeft opgemerkt dat het jammer is dat de evaluatie van de

-

mantelzorgwaardering niet in 2017 heeft plaatsgevonden zodat in de verordening voor 2018
nog dezelfde regels zijn opgenomen.
Verordening Participatieraad. De PR heeft geen (formeel) advies uitgebracht over deze
verordening omdat de nieuwe verordening in samenspraak tussen gemeente, PR, Platform
Minima en Platform Gehandicapten tot stand is gekomen. Dat is vermeld in de toelichting op
de Verordening.

De PR heeft ongevraagd advies uitgebracht over:
- De beleidsregels ‘Maatwerkvoorziening Resultaatsgebied Huisvesting 2016’. De PR heeft de
uitvoering van deze beleidsregels, in overleg met de achterban, geëvalueerd. Uit de evaluatie
bleek dat er met name kritiek is op de uitvoering van de hulp bij het huishouden door de
zorgaanbieders.
2. Contacten met de achterban en het bezoeken van bijeenkomsten op het gebied van het sociaal
domein.
De PR heeft in 2017 de contacten met de achterban geïntensiveerd. In de vergaderingen zijn
personen en organisaties uitgenodigd om tot een nadere kennismaking te komen met de hele PR. Zo
zijn er bijeenkomsten geweest met de voorzitter van de Stichting Leergeld, het Platform Minima, het
Platform Gehandicapten, de beide KBO’s, de coördinator van ’t Loket en de coördinator van Contour
de Twern.
De leden van de PR zijn in 2017 erg actief geweest. Er zijn veel bijeenkomsten en vergaderingen
bezocht en werkbezoeken gebracht.
In dit kader gaat het te ver om een feitelijke opsomming te geven. Daarom worden de belangrijkste
activiteiten vermeld.
-

Vergaderingen van het Platform Minima. Deze worden altijd door een lid van de PR
bijgewoond;
Vergaderingen van de werkgroep transitie Sociaal Domein van de gemeenteraad. Deze
worden als toehoorder bijgewoond.
Contacten met de beide KBO’s en Platform Gehandicapten;
Deelname aan de regionale adviesraad participatie en werk Hart van Brabant;
Bijeenkomsten van De Verbinding, georganiseerd door Contour de Twern;
Activiteiten rondom Dementievriendelijke Gemeente;
Bijeenkomsten rond de aanbesteding doelgroepenvervoer;
Deelname aan verschillende bijeenkomsten tijdens de week van de kindermishandeling;
Maandelijkse deelname aan bijeenkomsten van het Samenwerkingsverband
Jeugdspecialisten Midden-Brabant;
Contacten met Kompaan en de Bocht, Jongerenraad Kompaan en de Bocht, Mainframe,
Jeugdraad gemeente Goirle en onderwijsinstellingen in Goirle en Riel;
Diverse lezingen op het gebied van jeugd;
Bijeenkomsten van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Het blijft voor de PR heel erg moeilijk om een goed contact te krijgen met de inwoners die gebruik
maken de Participatiewet.
3.Overleg met de gemeente
Met de gemeente wordt formeel en informeel overleg gevoerd over de algemene gang van zaken en
lopende beleidsontwikkelingen. Daarnaast vindt overleg met de betrokken beleidsmedewerkers plaats
als er adviezen gevraagd worden of nog te ontwikkelen beleid daar aanleiding toe geeft.
In 2017 is er extra aandacht geweest voor de verbetering van de relatie met (de medewerkers van) de
gemeente. Met een extern deskundige is een verbeterproces ingezet.
Met de beleidsmedewerkers van de gemeente is zeer regelmatig overleg over nog te ontwikkelen
beleid, vaak ook met andere betrokken partijen. Voorbeelden hiervan zijn de totstandkoming van het
beleidsplan schulddienstverlening en de participatieverordening.

In 2017 is veelvuldig overleg met de gemeente geweest over de Inclusieagenda die de gemeente aan
het opstellen is. Helaas was het document in 2017 nog niet gereed voor advies en vaststelling door
het College.
4. Overleg met regionale adviesraden op het gebied van het Sociaal Domein
In 2017 is een samenwerking ontstaan met de regionale adviesraden op het Sociaal Domein binnen
Hart van Brabant. De directe aanleiding daartoe was het regionaal opgestelde ‘Koersdocument Jeugd’
waarover de adviesraden individueel moesten adviseren. Om tot een, regionaal, zo eenduidig mogelijk
advies te komen is de samenwerking opgezocht. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk pré-advies
aan de wethouders en een eigen advies aan de gemeenteraad.
De bedoeling is dat ook andere onderwerpen die door de gemeenten regionaal worden voorbereid
binnen dit samenwerkingsverband worden besproken zodat er een (deels) gezamenlijk advies kan
worden uitgebracht.
Communicatie
Communicatie blijft een belangrijke activiteit van de PR. De website is al enige tijd in de lucht en het
mailadres van de PR wordt steeds bekender. In 2017 is gestart met het uitbrengen van digitale
nieuwsbrieven waarin de onderwerpen waar de PR mee bezig is in het kort worden besproken. Via de
website kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief, waarna de nieuwsbrief automatisch wordt
toegezonden. Er zijn tot nu toe 59 aanmeldingen.
Evaluatie werkwijze Participatieraad
In het najaar van 2017 heeft de PR zijn eigen werkwijze geëvalueerd. In april 2018 functioneert de PR
drie jaar.
Voor de PR wordt steeds duidelijker hoe ze haar rol vanuit cliëntperspectief moet vervullen. Verder is
het werken in 3 werkgroepen (Wmo, Jeugd en Participatie) een goede keuze geweest. In de
maandelijkse vergaderingen komen alle onderwerpen weer bij elkaar voor overleg en/of
besluitvorming.
Tijdens de evaluatie is ook gekeken naar de herbenoemingen. Twee leden willen niet in aanmerking
komen voor een herbenoeming waardoor er per 1 april twee vacatures ontstaan. Eind 2017 zijn deze
vacatures uitgezet.
Jaarplan 2018
De PR heeft voor 2018 weer een jaarplan opgesteld.

