JAARVERSLAG 2017

Iedereen
telt mee.

“

een samenleving
waarin iedereen
met respect voor
elkaar omgaat

VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van de Participatieraad Sociaal Domein Putten. Het is onze tweede, want sinds twee
jaar heten we zo. We geven advies. Officieel aan het College van Burgemeester en Wethouders. We doen dat in
het belang van de inwoners van Putten en dan vooral voor die inwoners die (tijdelijk) een extra steuntje nodig
hebben. We denken hierbij aan hen die te maken krijgen of hebben met de Wmo, de Jeugdwet, passend onderwijs,
de participatiewet of met bijzonder vervoer. We zijn behoorlijk bemoeizuchtig als het gaat om de hoogte van
uitkeringen of tegemoetkomingen.
Hierom hebben wij bij de uitvoering Wmo onder andere de vinger gelegd bij de hoogte van de eigen bijdrage en
bij het bedrag als tegemoetkoming voor chronisch zieken. Juist voor mensen die door een beperking of handicap
het financieel toch al krap hebben en de betreffende voorziening niet kunnen missen, is tegemoetkoming
noodzakelijk. We zijn blij voor de betrokkenen met het behaalde resultaat en we zijn blij dat wij daaraan met
onze advisering konden bijdragen.
We willen natuurlijk wel weten of we werkelijk de belangen van de inwoners van Putten behartigen. Informatie
en contacten zijn daartoe noodzakelijk; informatie uit de samenleving en vanuit het gemeentehuis en contacten
met alle betrokken partijen. Dat valt niet altijd mee.
Omdat in 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, hebben we gemeend naar de politiek toe enige
signalen af te geven die het welzijn van de burgers zouden kunnen bevorderen en we hebben vooral aandacht
gevraagd voor de inclusieve maatschappij: iedereen, ongeacht een handicap, moet mee kunnen doen.
De genoemde onderwerpen passeren uitgebreid de revue. Ik wens u namens de participatieraad veel leesplezier.

Voorzitter participatieraad Sociaal Domein Putten

VISIE
De participatieraad wil dat Putten een samenleving is waarin iedereen met respect voor elkaar omgaat, in vrijheid
en op geheel eigen wijze. Iedereen kan meedoen, ongeacht de eventuele beperkingen. Ook inwoners die het
moeilijk vinden voor zichzelf op te komen, tellen mee en we zijn verplicht ook hen te horen en een stem te geven.

SAMENSTELLING
De participatieraad telt nu tien leden. Daartoe moest de gemeenteraad de verordening aanpassen. In artikel
2.6 meldt de verordening dat de raad uit 9 personen bestaat. Dit artikel is komen te vervallen, zodat we in de
toekomst krimp of uitbreiding niet op een lange, formele route hoeven te wachten.
Tien leden was in onze ogen noodzakelijk. Naast het dagelijks bestuur werken we met werkgroepen per domein
(Wmo, Jeugdwet, participatiewet) en in deze tijd is een heldere communicatie van eminent belang. Daarom
hadden we ook behoefte aan iemand die de PR onderhoudt.

Voor een werkgroep heb je minstens twee personen
nodig en zo kwamen we op tien leden in de raad.
De samenstelling ziet er volgt uit:

Chris van Tilborg

voorzitter, regionaal
gionaal overleg

Ad Blok

vice- voorzitter, werkgroep Jeugd

Wilmy van de Beek

communicatie en PR

Linda van Borssum

werkgroep participatiewet

Jantine Dekker

werkgroep Jeugd

Edwin van Harten

werkgroep Wmo

Fons Kortrijk

werkgroep Wmo, basismobiliteit

Rian van Pagee

werkgroep Wmo

Jaap Plomp

secretaris

Sybrecht van der Veen

penningmeester, werkgroep participatiewet

$HMCV@RDQROQ@JDU@MCQHDU@B@STQDR 5QHIRMDKGDAADMVHIHM+HMC@U@M!NQRRTL $CVHMU@M'@QSDMDM%NMR
Kortrijk waardige opvolgers gevonden en is ons tiental compleet.
WERKZAAMHEDEN
We vergaderen elke maand, met uitzondering van de maand juli. We komen bij elkaar op de derde maandag van
de maand en ons thuisadres is Stroud. Daar vergaderen we dus ook. Voorafgaand aan deze vergaderingen voert
GDS#@FDKHIJR!DRSTTQNUDQKDFLDSCDU@RSDUDQSDFDMVNNQCHFDQU@MCDFDLDDMSD #@@QM@RSDKKDMVDCD@FDMC@
vast.
CONTACTEN
Volgens de regelgeving onderhouden wij contact met de gemeente via een ambtenaar die daartoe is aangewezen.
#@@QM@@RSK@SDMVDNMRQDFDKL@SHFHMENQLDQDMCNNQADKDHCRLDCDVDQJDQRU@MGDSRNBH@@KCNLDHM !HMMDM/TSSDM
zijn tal van organisaties dienstbaar aan de bevolking en ook met hen voeren we regelmatig overleg. Dank zij de
gecentraliseerde huisvesting in Stroud lopen deze contacten soepel. Inde volgende organen zijn we deelnemer:
-

WoonGemakPutten

deelnemer in projectgroep

-

Mantelzorgplatform

deelnemer in platform

-

Reizigerspanel Viavé

deelnemer in panel

-

Coalitie voor Inclusie

deelnemer in bijeenkomsten, ambassadeur

-

’t Hart van Putten

deelnemer in klankbordgroep

-

Begeleidingscommissie centrumplan

afvaardiging in commissie

-

Project laaggeletterdheid

deelnemer in project

“

In deze tijd is een
heldere communicatie
van eminent belang

ADVIEZEN
In 2017 bracht de participatieraad de volgende adviezen uit:
20 januari

centrumplan (ongevraagd)
Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor de bestrating en we beroepen ons op het
VN- verdrag rechten personen met een handicap: werk aan een inclusief beleid.
We pleiten voor een autovrije kern.

23 januari

jeugdhulp
Zorg voor adequate begeleiding, bewaak de privacy, kijk naar de rol van de huisartsen,
besteed meer aandacht aan preventie, zoek structurele samenwerking en onderhoudt







21 februari

EQDPTDMSBNMS@BSSTRRDM!TTQSYNQF)NMFDMFDLDDMSD
inspreektekst Sociaal Culturele Visie
Inclusief beleid is een notie in dit rapport, maar plaats het niet onder het kopje “zorg
en ondersteuning”. Inclusief beleid behelst de gehele lokale bevolking. Werk de
doelstelling uit (noem he niet alleen):
Informeer uw eigen organisatie;
Maak een nulmeting;







12 april

%NQLTKDDQHMBKTRHDEADKDHC
nota inkoop Jeugdhulp + aanbevelingsbrief (regionaal)
Laat de hulpvraag leidend zijn voor passende zorg;
Stop met hulp niet bij 18 jaar, zorg voor continuïteit;
Maak een plan voor een brugfunctie tussen cliënt, onderwijs en zorg;
Ga voor kwaliteit.

19 april

cliëntervaringsonderzoek
Een poging de werkelijkheid in cijfers te vangen. Putten steekt gunstig af ten opzichte
van omringende gemeentes, een stimulans dit vast te houden. probeer trajecten
snel(ler) te starten en stem de informatie goed af. Zorg dat iedereen, vooral de lager
opgeleiden, de weg naar het Wmo- loket weten te vinden.

16 mei


subsidieregeling 2018




"NLLTMHBDDQSHICHFDMGDKCDQLDSO@QSHIDMV@@QRTARHCHDRVHIYHFDMNEVDFU@KKDM 
Hanteer meetbare criteria. Wees transparant over de subsidieplafonds.
Subsidieer Oranjevereniging Putten.
Laat bibliotheken samenwerken (laaggeletterdheid)
Subsidieer initiatieven richting inclusieve maatschappij.
Hier hebben wij het idee van een open sportpark ingebracht.

25 augustus

verordening maatschappelijke ondersteuning
Zorg voor een verordening die voor cliënten te begrijpen is.
Geef cliënten de mogelijkheid hun aanvraag digitaal te volgen.







!HDCFQ@SHRBKH¦MSNMCDQRSDTMHMF@@M

Stuur alle partijen een ontvangstbevestiging.
Verleng de tijd voor het opstellen van een persoonlijk plan.






*NLBKH¦MSDMCHDC@SCQHMFDMCMNCHFGDAADM ƥM@MBHDDKSDFDLNDSCNNQNMCDQ@MCDQD
aanpassing van de eigen bijdrage.
Draag de mantelzorgondersteuning over aan de SWP
Verhoog de tegemoetkoming chronisch zieken tot € 385,-.
Zorg ervoor dat de brochure over de klachtenregeling eenvoudiger te vinden is.







10 november

%NQLTKDDQCDG@QCGDHCRBK@TRTKDSDMCHDMRSDU@MCDBKH¦MS
cliëntervaringsonderzoek (ongevraagd)
Leg contact met cliënten die vinden geen goede ondersteuning te krijgen en
onderzoek of hier maatwerk mogelijk is.
Verkort de periode tussen aanvraag en daadwerkelijke hulp
Geef maximale bekendheid aan de onafhankelijke cliëntondersteuner.
Let goed op de privacy: doe niets zonder vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd
te hebben.







!DRSDDC@@MC@BGS@@MCDDHFDMAHICQ@FD
Streef naar onderzoeken die actueler zijn en een hogere respons opleveren.

25 november

armoedebestrijding bij kinderen
Overweeg de grens van het inkomen (minimuminkomen) te leggen op 130% in plaats
van 120%.
Probeer, met de hulp van zoveel mogelijk instanties te achterhalen waar armoede bij
kinderen is.
Zorg bij de SWP (aanspreekpunt) voor expertise en budget.
Tast nooit de trots van mensen aan.

30 november

uitvoeringsplan Jeugd
(bijdrage aan het regionaal advies)
Zorg ervoor dat de plannen concreet zijn.
Houd partijen aan de afspraken; houd de vinger aan de pols en evalueer Ten minste
twee keer per jaar
Verwijs ouders niet naar websites, maar informeer ze actief.
Het regionale advies:
Wordt het kind er beter van?
Leg de nadruk op het kind, niet op de organisatie.
Maak duidelijk hoe je iets aanpakt en maak ook duidelijk wanneer evaluatie
en monitoring plaatsvinden. Wat zijn daarbij de criteria?
Kind centraal, regie dichtbij!
Werk intensiever samen met onderwijs in verband met passend onderwijs.
Zoek ook intensieve samenwerking met huisartsen.
Richt je op preventie, maak een activiteitenplan,
Geef verbindingen met Wmo en participatiewet aan.
Hanteer begrijpelijke taal

ADVIEZEN
6HD@CUHRDQDMVHI'DSBNKKDFDU@M!6 5DQV@BGSMHDSC@SVHIEQDPTDMSBNMS@BSGDAADMVDCDUDQ@MSVNNQCDKHIJ
wethouder of dat hij contact met ons legt en vraagt om een advies. De contacten lopen via beleidsmedewerkers;
@CUHDYDMQHBGSDMVHI@@MGDS"NKKDFDU@M!6 L@@QF@@MUH@CDD L@HKM@@QCDADKDHCRLDCDVDQJDQCHDNMRCD
adviesaanvraag toestuurde. Onze adviezen komen in openbaarheid als bijlage van vergaderstukken voor een
commissievergadering of een gemeenteraadsvergadering. We merken dat de politieke partijen onze adviezen
zeer waarderen en het komt niet zelden voor dat er in een commissievergadering een lid vraagt waar het advies
van de participatieraad is.
#DV@@QCDQHMFJNLSUNNQSTHSGDSEDHSC@SCDO@QSHBHO@SHDQ@@CCDMNCHFDDWODQSHRDGDQADQFS #@@QM@@RSADRDƤDM
we drommels goed dat we adviseren namens de bevolking van Putten. Dat houdt in dat wij moeite moeten doen
contact te onderhouden met de bevolking, maar ook dat de inwoners van Putten ons weten te vinden. We moeten
YNQFDMUNNQM@@LRADJDMCGDHC 6HDTHSRKTHSDMCHMCDRBG@CTVU@MGDSBNKKDFDU@M!6NODQDDQS AKHIESUNNQDDM
inwoner onzichtbaar. Op openbare bijeenkomsten doen wij niets anders dan uitleggen wat de participatieraad is.
!HMMDMCDONKHSHDJAKHIESNMRVDQJMHDSNMNOFDLDQJS #DV@@QCDQHMFU@M¤¤MONKHSHDJDO@QSHIV@RYDKERYNFQNNS 
dat zij ons verblijdde met de uitreiking van “het koperen hertje” als waardering voor onze inspanningen de
saamhorigheid in Putten te bevorderen.
De participatieraad bedrijft geen politiek. We zijn wel van mening dat wij, ten behoeve van de inwoners, alle
partijen mogen wijzen op een goed sociaal beleid en op de noodzaak van een inclusieve agenda. We hebben
de partijen dan ook een handreiking gestuurd en het aanbod gedaan er nader met ons over in gesprek te
gaan. Met een aantal partijen hebben wij verhelderende gesprekken gevoerd; de inclusieve agenda heeft de
partijprogramma’s (nog) niet bereikt.

BURGERPLATFORM
Twee keer per jaar zoekt de participatieraad nadrukkelijk het
contact met de bevolking. Zo’n ontmoeting noemen we een
burgerplatform.
!TQFDQR JTMMDM YHBG K@SDM HMENQLDQDM NUDQ DDM ADO@@KC
onderwerp, maar wij horen graag de ervaringen van de
burgers. Op die manier horen wij hoe het gemeentelijk
beleid uitpakt. Dat kan voor ons aanleiding zijn een advies
uit te brengen.
Het eerste burgerplatform van 2017 was op 20 maart in de brasserie van zorgcentrum De Schauw. De titel luidde
“Obstakels, dwarsbomen en uitstekende klinkers”. We stelden de toegankelijkheid van Putten centraal en zetten
zo de inclusieve maatschappij op de agenda.
De tweede organiseerden we op 21 november. Het ging deze keer om de jeugd; vooral die jeugdigen die op het
punt staan keuzes te maken en voor wie juist die keuzes zwaar wegen. We kwamen deze keer in De Huifkar bijeen.
Het werd een bijeenkomst van veel experts. Helaas moesten we constateren dat de jeugd zelf niet op zo’n avond
zit te wachten. Zo werd het een soort symposium met een hoog informatief gehalte.
#DQFDKHIJDDQU@QHMFDMMNODMCDO@QSHBHO@SHDQ@@CSNSQDƦDBSHD 6DKJD@KSDQM@SHDUDMGDAADMVDNLCDADUNKJHMF
te spreken te krijgen?

KERSEN OP DE TAART
!HIGDSDDQRSDATQFDQOK@SENQLU@MYHIMVDADFNMMDMHMBKTRHDUDHMHSH@SHDUDMSDADKNMDMLDSDDMYNFDM@@LCD
kers op de taart: een bedrijf of instelling die duidelijk de moeite neemt de gehandicapte medemens tegemoet
te treden door obstakels weg te halen of door gelijke kansen te bieden, zetten wij in het zonnetje door een kers
met taart aan te bieden. Zo hoopten wij Putten tot navolging te stimuleren. De taart bestelden wij bij “Ons Plekje”
een bedrijfje in de Kerkstraat dat mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft. Ze maken
daar prima taarten!

De eerste kers op de taart ging naar het bedrijf van Sander Roordink. Hij biedt jongeren die elders moeilijk aan
de bak komen, een werkplek.

De tweede ging naar supermarkt Plus. Dit bedrijf getroost zich veel moeite voor iedereen
toegankelijk te zijn, niet alleen fysiek, maar ook mentaal.

De derde ging naar de taartleverancier “Ons Plekje”. Midden in de Kerkstraat neemt
dit bedrijf een mooie plek in, waar het personeel de kans krijgt te bloeien.

#D UHDQCD GDAADM VD THSFDQDHJS @@M CD ADFDKDHCDQR U@M GDS &  DKES@K U@M 2#"/ 
Het is mooi dat mensen zich inzetten voor voetballers me een handicap en hun een
volwaardige plaats bieden binnen een grote vereniging.

De vijfde ging naar het bier, het Hertbier. Deze plaatselijke bierbrouwers laten hun
ƦDRRDM HMO@JJDM HM GNTSDM JQ@SSDM  %NKCDQR OK@@SRDM YHI HM GNTSDM RS@MC@@QCR  'DS
sorteren en fabriceren van de kratten en standaards besteden zij uit aan de stichting
Grensverleggende Talenten. Zo verkleinen zij de afstand die deze mensen

FOCUS
Het sociale domein is breed. Toen in 2015 de landelijke overheid veel zaken overhevelde naar
de gemeenten, moesten die ineens veel beleid ontwikkelen op het gebeid van Wmo, de Jeugdzorg
en de participatiewet. In 2017 heeft veel zijn beslag gevonden en komen we in de fase van monitoren, evalueren
en beleid bijstellen. Er blijft veel werk aan de winkel, maar het geeft ons ook ruimte ons te focussen op een paar
zaken die wij van belang achten. Dat zijn:
-

De inclusieve maatschappij

-

De privacy van de cliënten



!DFQHIODKHIJDS@@K

We zullen niet nalaten bij gelegenheid deze onderwerpen aan de orde te stellen. Het ziet ernaar uit dat we deze
speerpunten ook in 2018 zullen inzetten.

Informatie
Enige bekendheid bij de bevolking is noodzakelijk. We adviseren immers namens haar. We proberen bij
gelegenheid ons dan ook in de plaatselijke pers te presenteren. De bladen nodigen daartoe ook uit. Zij vragen
bijdragen te leveren. Helaas zien we onze inspanningen niet altijd beloond.
Ons nieuw adres, Stroud, biedt mogelijkheden ons nadrukkelijker te presenteren in een gebouw waarin veel
dienstverlening plaatsvindt. Als de burger Stroud weet te vinden, komt hij ook ons tegen.
Van belang is de informatie die de gemeente ons stuurt. Zonder informatie kunnen wij niet tot een advies komen.
Dan gaat het niet over voorgenomen beleid. In dat geval moet de gemeente ons informeren. Het gaat om alle
informatie waaruit wij gevolgd beleid kunnen beoordelen en zonodig besluiten een ongevraagd advies uit te
brengen. We denken hier aan kwartaalrapportages, cliëntervaringsonderzoeken, evaluatierapporten en andere
ingewonnen informatie bij bewoners. Daarnaast kunt u de verantwoording van al onze activiteiten terugvinden
in onze website:
Participatieraadputten.nl
Wij blijven u zoeken!

PROFESSIONALISERING
De participatieraad Putten kent een professionele samenstelling. De werkgroepen bestaan uit leden die werkzaam
zijn in het domein dat zij¬¬ bestrijken; zij weten over welke materie zij advies voorstellen. Daarnaast doet de
raad zijn uiterste best “bij te blijven”.

Leden bezoeken symposia en nascholingsactiviteiten. Regelmatig laten we ons bijpraten door plaatselijke
NQF@MHR@SHDR DM M@STTQKHIJ GNTCDM VHI BNMS@BS LDS ADKDHCRLDCDVDQJDQR  #@@QM@@RS ADRDƤDM VD C@S DDM
participatieraad niet gedijt bij tien losse experts: we moeten ook werken aan het team dat participatieraad heet
en dat beseft dat we er samen voor moeten gaan.

Daartoe belegt de raad een zogenaamde heidag, waarin we werken aan teamvorming en de stroomlijning van
(advies)processen. Maar dat hoort in het jaarverslag van 2018.

Putten, april 2018.

Secretaris

Postbus 400
3880 AK Putten
participatieraad@putten.nl

