Verslag van de vergadering van de participatieraad, gehouden op woensdag 6 februari 2019
Aanwezig:
Ad Blok, Fennie van den Broek, Edwin van Harten, Fons Kortrijk, Rian van Pagee, Chris van Tilborg,
Jaap Plomp
Namens de gemeente: Adile Aslan, Heleen Rijnkels
Opening:
Chris van Tilborg heet iedereen welkom. We stellen ons kort aan elkaar voor. Het doel van deze
avond is dat de gemeente input vanuit de participatieraad krijgt. Deze gaat zij verwerken en na de
input die volgt op de bijeenkomsten van 12 en 13 februari stelt zij een plan op en volgt er een
adviesaanvraag. Deze kunnen wij dan in de vergadering van 18 maart vaststellen.
Voor vanavond geldt: onderschrijven we de doelen en subdoelen; zijn er aanvullingen en biedt dit
rapport houvast om mee door te gaan? Heleen Rijnkels geeft een toelichting bij de zogenaamde
doelenboom: het is een kapstok voor iedereen die actief is in het sociaal domein. Dit plan is
uitermate abstract, de concrete plannen komen later.
Het rapport:
We onderscheiden vier hoofddoelen: de inclusieve samenleving, preventie, ondersteuning dichtbij en
een vangnet (professionele hulpverlening). Er zijn geen subdoelen geformuleerd naar onze
domeinen: Wmo, participatiewet en Jeugdwet. Het plan beoogt een verschuiving. De eerste twee
(drie) doelen krijgen meer prioriteit, opdat het vangnet minder omvang krijgt. Bij de subdoelen staan
indicatoren vermeld. Op die manier kan de gemeente de processen monitoren.
Binnen dit abstractieniveau onderschrijven wij de doelen en subdoelen. We plaatsen evenwel enige
kanttekeningen:
Het plan suggereert een maakbare samenleving. We zullen er ernstig rekening mee moeten houden
dat de werkelijkheid weerbarstiger blijkt. Daarnaast zou dit plan meer moeten omvatten dan het
sociaal domein. Het welzijn van de inwoners van Putten wordt sterk beïnvloed door de omgeving.
Het is aan te raden ook de omgevingswet te betrekken in dit plan. Hierin zou de gemeente ook
kunnen inspelen op de woonbehoefte: ga integraal bouwen en zorg zo voor verbinding tussen de
verschillende leeftijden en sociale lagen. Hier kan ook het programma Woongemak Putten een rol
spelen. In deze tijd ontkomen we dan ook niet om het thema “duurzaamheid”.

Veel aspecten die in het plan staan, voert de gemeente al uit. Het gaat hier meer om een nieuwe
ordening en mogelijk gaat de uitvoering dan veranderen. De omgekeerde verordening stelt de
hulpzoeker centraal, niet de regels en procedures. Zo kan maatwerk ontstaan.
Graag zien wij de inclusieve agenda een prominentere rol spelen. Het uitgangspunt moet de
inclusieve samenleving zijn. Daaruit volgt dat we inclusief denken en inclusief werken.
Het plan voorziet niet in samenwerking met andere gemeenten. Putten wil graag grip houden (denk
aan de financiën Jeugd). Fons Kortrijk suggereert samenwerking op tactisch en operationeel niveau.
Hoofdstuk 7:leidende principes voor beleidsuitvoering en praktijk:
De term “ontschotting” is niet nieuw voor ons. Wat gaat er nu veranderen? Heleen Rijnkels: er is
geen sprake van één grote zak geld; de potjes blijven bestaan, maar in de uitvoering hebben we
ruimte om te schuiven. De begroting volgt de inrichting langs de doelen. Er komt dus een andere
indeling.
Ook het streven naar één regisseur kennen we. Edwin van Harten raadt aan de onafhankelijke
inwoner ondersteuner hier een rol in te laten spelen. Heleen Rijnkels: die kan inderdaad alle vragen
oppakken en bundelen. We gaan voor de volgorde: één generalist vóór de specialist. Adile Aslan
meldt dat de gemeente de mensen breed opleidt en leert te kijken naar één aanspreekpunt.
Zo is ook de omgekeerde verordening voor ons niet nieuw. Volgens Adile Aslan is de gemeente nu in
staat om integraal te werken; er volgt nog een verdieping.
hoofdstuk 8: financiële sturing en inrichting:
de participatieraad zou hier wat meer dynamiek willen zien. Je zou de kolommen moeten
kwantificeren. Welke richting ga je op als de financiële component toevoegt?
Het monitoren gebeurt in dit plan op het hoogste niveau. De tactische en operationele componenten
zijn vermeld om het hogere niveau enigszins aan te kleden. Edwin van Harten adviseert het als één
doel te presenteren.
Het is niet de bedoeling dat Welzijn Putten verdwijnt, integendeel voor haar lonkt veel werk.
We pleiten voor een heldere, eerlijke en begrijpelijke communicatie naar de inwoners toe. Vertaal dit
stuk en blijf communiceren.
Het rapport is helder in zijn doelen. Nu de weg er naartoe. Leg naar de inwoners het accent op de
sociale cohesie.
Het ongevraagde advies naar aanleiding van het congres Putten Inclusief kan ondersteuning bieden
bij de uitwerking naar een plan. De participatieraad hoeft vooralsnog geen antwoord op dit advies te
ontvangen. We begrijpen dat de gemeente dit advies meeneemt en we hebben er het volste
vertrouwen in de onderdelen te herkennen in de concrete uitwerking.
Sluiting:
Chris van Tilborg dankt een ieder voor zijn inbreng en wenst ons wel thuis om 21.30 uur.

