Verslag vergadering Participatieraad op 22 september 2021 in Stroud
Aanwezig: allen, behalve Edwin van Harten (vakantie)
1. Opening en welkom
De voorzitter heet allen welkom, in het bijzonder Fennie en Matthijs, na hun medische ingrepen.
Miriam en Fons komen iets later. Een ieder krijgt kort de gelegenheid om iets over vakantieervaringen te delen. Ad Blok vraagt wanneer we uitvoering geven aan ons voornemen om
derden/organisaties uit te nodigen. We komen daar later in de vergadering op terug.
2. Vaststellen agenda. Geen wijzigingen
3. Verslagen.
a. Participatieraad 15 juli 2021. Dit wordt akkoord bevonden. De voorzitter deelt mee, dat hij
en Matthijs een overleg hebben gehad met het DB van het Inclusiepanel en Antoinette Meijs
(namens Putten) over de vertegenwoordiging van de Praad in het panel. Afgesproken is, dat
Matthijs toehoorder is en geen lid. Over de toekomstige relatie tussen participatieraad en de
diverse overleggen/platforms in de gemeente moet op korte termijn nog een formeel
standpunt worden ingenomen; de vergadering is van mening, dat een onafhankelijke positie
voor de Praad moet worden behouden.
b. Overleg DB met gemeente Putten van 20 september 2021. De vergadering plaatst
vraagtekens bij de opmerkingen van de gemeente over de relatie. Dit moet onderwerp
worden van de te plannen heidag; anders blijft dit punt ons achtervolgen. Het verslag wordt
verder voor kennisgeving aangenomen.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen nadere ingekomen stukken. De voorzitter deelt nog mee, dat de heidag op vrijdag 5
november zal worden gehouden. Locatie en discussieleider zijn nog niet bekend. Verder geeft hij aan,
dat vandaag een nieuw adviesverzoek is ontvangen over de regionale volksgezondheid. Begin
oktober wordt de nota verzonden en we zijn verzocht om uiterlijk 8 november te reageren naar
Elburg.
5. Leerlingenvervoer
De voorzitter geeft aan, dat er deze zomer veel tijd aan dit onderwerp is gewijd. Hij heeft als
samenroeper contacten gehad met de andere adviesraden van de deelnemende gemeenten. Het
advies is een uitvloeisel daarvan. In Putten heeft onze raad ouders van leerlingen geraadpleegd
middels een enquete, waaraan ongeveer 20% heeft deelgenomen. Een tiental ouders heeft
aangegeven deel te willen nemen aan een ouderpanel. De wethouder is gevraagd om het onderwerp
regiobreed op te zetten, ook bestuurlijk. De vergadering complimenteert de initiatiefnemers en

opstellers (Kees en Fons) met de inhoud van het voorstel. Een belangrijk deel van de problematiek
heeft ook te maken met de kwaliteit van de chauffeurs. Bij de toekomstige aanbesteding zouden
daarom kwaliteitseisen moeten kunnen worden gesteld. De vergadering stemt in met het advies. Na
besluitvorming door de gemeente willen we contact zoeken met de pers.
6. Regiovisie Jeugdhulp Noord-Veluwe.
Er ligt geen formeel advies voor, maar een lijst van opmerkingen en vragen. Later kan alsnog een
formeel advies worden uitgebracht. De raad stemt in met de notitie.
7. Kadernotitie Breed Welzijn Putten.
Ook bij dit punt stemt de raad in met het opgestelde advies.
8. Uit de werkgroepen.
Uit Jeugd en WMO zijn geen bijzondere mededelingen te doen. Vanuit Participatie wordt deelname
aan een studiedag vanuit de Koepel gemeld, die weinig nieuws opleverde. Matthijs brengt de Q2rapportage van de gemeente ter sprake, die in de commissie is behandeld. Die rapportage is ons niet
bekend. Matthijs zendt deze diezelfde avond nog door. De werkgroep Inclusief Wonen start op 29
september. De vergadering spreekt uit, dat we als participatieraad betrokken moeten worden bij
toekomstige woonlocaties, zoals Halvinkhuizen en Sligro, in verband met o.a. de aandacht voor
sociale huisvesting, migranten, jongeren en kleine huishoudens. We zullen dat op de volgende
vergadering in aanwezigheid van de wethouder aan de orde stellen.
9. Public Relations.
Naar aanleiding van (inmiddels drie) gevallen van miscommunicatie rond elementen van de
jeugdproblematiek volgt een discussie over de vraag hoe we dat aan de orde kunnen stellen in het
overleg met de gemeente. Het DB zal zich nog daarover buigen en met een voorstel komen.
Besloten wordt om Stimenz voor de volgende vergadering uit te nodigen om met elkaar te spreken
over de vraag hoe de ondersteuning in zijn algemeenheid verloopt. Met de wethouder zal worden
gesproken over het gevoel dat de kwaliteit van de gemeentelijke medewerkers snel vermindert door
vertrek naar een andere gemeente.
10. Schema Luisterend Oor. Wordt vastgesteld.
11. Rondvraag en sluiting.
Omdat er geen rondvraagpunten zijn, sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering.

