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ADVIESRAAD
De participatieraad geeft het College van B&W advies, gevraagd en ongevraagd, over het
sociaal domein (zowel beleid als uitvoering) en behartigt de belangen van cliënten en
inwoners van Putten wat betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet,
de Jeugdwet en de mobiliteit die daaraan verbonden is. Advisering vindt altijd plaats vanuit
inwonersperspectief. Ongevraagde adviezen komen tot stand als wij menen dat ons onterecht
geen advies is gevraagd en als wij signalen uit de samenleving ontvangen waaruit blijkt dat
het gevoerde beleid anders (nadeliger) uitpakt voor de inwoners dan is bedoeld. Bij
individuele vraagstukken verwijzen wij door naar de onafhankelijke inwonersondersteuner.
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MET ÉN VOOR ELKAAR

2021 IN CIJFERS

Met elkaar, voor elkaar. Dat was onze wens voor 2021 die
klonk in de videoboodschap die wij voor de digitale
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Putten hadden
ingestuurd. Dit 'met en voor elkaar' werd goed zichtbaar in
het vervolg op het advies dat wij namens de regio
uitbrachten rondom het leerlingenvervoer: onze
aanbeveling om een regionaal ouderpanel in te stellen,
werd gehonoreerd. Het panel wordt gesprekspartner voor
de gemeente om het vervoer van kinderen en jongeren
naar scholen buiten Putten kritisch te volgen en met
suggesties te komen ter optimalisering van dit vervoer.

11x hebben wij vergaderd, alleen in de maand augustus
niet. De eerste 5 vergaderingen van dit jaar hebben wij
vanwege omstandigheden (corona) online, via Zoom, gedaan.
De daaropvolgende 3 vergaderingen konden live plaatsvinden in Stroud. Helaas moesten wij richting het einde van
het kalenderjaar toch weer overgaan op hybride of digitaal
vergaderen.

IN DE SAMENLEVING
Wij zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van de
week tegen eenzaamheid (eerste week van oktober) door
deel te nemen aan digitale overlegmomenten. Puttense
(sport)clubs/verenigingen hebben vanuit hun aanbod en
programma's activiteiten georganiseerd.
Op uitnodiging van de VVD en WIJ Putten ging een
afvaardiging van onze raad in gesprek met
vertegenwoordigers van deze politieke partijen.

Slechts 1x hebben inwoners van Putten ons opgezocht
tijdens het Luisterend oor. Herhaalde oproepen op Facebook
en online bereikbaarheid hebben niet geleid tot een hogere
opkomst op ons maandelijkse spreekuur.
10x hebben wij in 2021 advies uitgebracht, al dan niet in
samenwerking met andere adviesraden (zie pagina 2).
2x is een vacature ontstaan, vanwege het vertrek van een lid
van onze raad. Deze vacatures zijn begin 2022 weer ingevuld
en daarmee zijn wij weer op volle sterkte.
1x vond een heidag samen met de gemeente plaats, over de
relatie en samenwerking. In 2022 kreeg deze dag een vervolg.
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In 2021 hebben wij gezocht naar manieren om onze
bereikbaarheid te verbeteren, zeker ook omdat ons
spreekuur het luisterend oor vanwege corona niet altijd op
de fysieke manier plaats kon hebben. Via Zoom en Whatsapp
(videobellen) konden inwoners van Putten contact met ons
opnemen. Helaas is daar niet of nauwelijks gebruik van
gemaakt. Dat heeft ertoe geleid dat wij ons hebben beraden
op andere manieren om ervaringen van Puttenaren die
gebruikmaken van voorzieningen, zorg of ondersteuning en te
maken hebben met de wet- en regelgeving van het sociaal
domein (Wmo, Jeugd- en Participatiewet) op te halen.
In 2022 zullen wij de gemaakte plannen verder uitwerken.

Het dagelijks bestuur (DB) werd in 2021 gevormd door Kees
Bor, Jan van Hulsteijn (secretaris) en Fons Kortrijk
(penningmeester).
De leden van de Participatieraad zijn inwoners van Putten
met relevante kennis van het sociaal domein.
De Participatieraad is op zoek naar ervaringen, bevindingen,
meningen en suggesties van mede-Puttenaren. Op basis
daarvan geeft de raad het college van B&W (on)gevraagd
advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het
sociaal domein om zo veranderingen en verbeteringen te
bewerkstelligen. Samen met bewoners invulling geven aan
participatie in Putten, nu en in de toekomst.

PR EN COMMUNICATIE
Communicatie naar buiten toe vindt vooral via onze Facebookpagina en de gemeentepagina in de Puttenaer plaats. Begin 2021
kwam onze vernieuwde flyer uit. Notulen van onze vergaderingen en alle uitgebrachte adviezen zijn na te lezen op onze website.
Het ongevraagde advies over het plaatsen van fitnessapparatuur in de Groene Scheg is gepubliceerd in de Puttenaer, evenals
onze reactie op het cliënttevredenheidsonderzoek onder Puttenaren die een beroep doen op een voorziening of een regeling in
het kader van Wmo. Ook aan de wisseling van de wacht op het secretariaat besteedde de plaatselijke pers aandacht. Eind
september interviewde Veluwe FM onze voorzitter en sprak met hem over de komende gemeenteraadsverkiezing. Tot slot was de
Participatieraad zichtbaar in advertenties die wij plaatsten in de Puttenaer.
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Algemeen: door corona hebben in 2021 minder contacten dan gebruikelijk of gewenst plaatsgevonden met degenen die van
een regeling gebruikmaken of hebben mogelijke onderwerpen geen concrete inbreng gekregen.

UITGEBRACHTE ADVIEZEN
De Participatieraad geeft advies, zowel gevraagd als ongevraagd, aan het College van B&W van de gemeente Putten over
verbetering van het beleid rondom (jeugd)zorg, hulp, werk en inkomen (het sociaal domein).
Onderstaande - veelal gevraagde - adviezen brachten wij in 2021 uit:
januari 2021: reactie op het concept inkoopstrategie jeugdhulp vanaf 2022

De werkgroep Wmo heeft een bijdrage geleverd aan
de meerjarennota volksgezondheid. Daarnaast heeft
toekomstbestendig wonen aandacht gehad, evenals de
uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek dat is
gehouden onder cliënten die zorg afnemen.

De werkgroep Participatie heeft zich gebogen over
de TONK-regeling. Deze door de afzonderlijke gemeenten
in te vullen regeling is bedoeld voor huishoudens die door
corona te maken hebben met ‘een onvoorziene en
onvermijdelijke inkomstenterugval’ en voor wie andere
regelingen niet of niet voldoende helpen.

januari 2021: adviesaanvraag PGB kader beschermd wonen
april 2021: gevraagd advies over de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
mei 2021: gevraagd advies eigen bijdrage Wmo-producten nieuwe inkoop 2021
juni 2021: gevraagd advies op memo strategische vraagstukken afdeling Samenleving/sociaal domein
juli 2021: ongevraagd advies omtrent de plaatsing van fitnessapparaten in de Groene Scheg
september 2021: gezamenlijke adviesaanvraag (gevraagd advies) verordening bekostiging Leerlingenvervoer, in
samenwerking met adviesraden sociaal domein van de gemeenten Zeewolde, Elburg, Nunspeet, Oldebroek,
Harderwijk, Ermelo en Putten

De werkgroep Jeugd heeft inbreng gegeven op de visie
jeugdzorg: er is beeldvormend overleg geweest betreffende
het basisonderwijs Putten via het Puttens Expertise Team
(PET).

Aandachtspunten die voor 2022 op de agenda staan, zijn
de plannen rondom de inkoop van jeugdhulp en het
vervolg van de ontwikkelingen rond de Brede
Welzijnsorganisatie Putten.

september 2021: gevraagd advies regionale Jeugdhulp Noord-Veluwe, in samenwerking met adviesraden sociaal
domein van de gemeenten Zeewolde, Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Harderwijk, Ermelo en Putten
september 2021: verzoek zienswijze (gevraagd advies) met betrekking tot een Brede Welzijnsorganisatie
november 2021: gevraagd advies nota Regionale Volksgezondheid
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