Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:

8

Onderwerp:

Participatieraad

Datum:

14 oktober 2014

Portefeuillehouder:

Jhr. M.R.H.M. von Martels

Decosnummer:

252

Informant:

Rik Bolhuis
E.r.bolhuis@dalfsen.nl
T. (0529) 48 83 16

Voorstel:
In te stemmen met de oprichting van een Participatieraad per 1 januari 2015.
De Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen vast te stellen.
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Inleiding:
De nieuwe taken voor de gemeenten zijn aanleiding om aandacht te besteden aan de burger- en
cliëntenparticipatie binnen het sociale domein. In de beleidsnota “Meedoen en verbinden” is dit reeds
aangegeven als actiepunt. De centrale vraag is hoe we in de gemeente Dalfsen burgers kunnen
betrekken bij het sociale beleid en hoe we de medezeggenschap van burgers kunnen organiseren.
Een nieuw te vormen Participatieraad kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Argumenten:
Wetteljike plicht
Met name in de Participatiewet en de Wmo 2015 wordt de gemeenten opgedragen burgers en
cliënten te betrekken bij het beleid en de uitvoering.
Kwaliteit en draagvlak
Met de vorming van een Participatieraad wordt extra kennis en deskundigheid ingebracht bij het
ontwerpen van beleid. Daarnaast kan via een Participatieraad kennis over de uitvoering van het beleid
worden gegenereerd. De leden van de Participatieraad hebben via hun contacten met cliënten (of ze
zijn zelf cliënt van een gemeentelijke voorziening) kennis over de uitvoeringspraktijk. Door te kiezen
voor een behoorlijke omvang kan de Participatieraad ook een bepaalde vertegenwoordiging zijn van
de bevolking an Dalfsen.
Integraliteit
Onderwerpen binnen het sociaal domein hebben veelal raakvlakken met of consequenties voor
andere thema’s. De nieuwe Participatieraad heeft een breed bereik van advisering waardoor
onderwerpen in samenhang kunnen worden bestudeerd en bediscussieerd.
Kanttekeningen
De vorming van een Participatieraad betekent niet dat daarmee inspraak, medezeggenschap en
burgerparticipatie volledig is geregeld. Naast een dergelijk orgaan zijn meer er mogelijkheden voor
inspraak. De gemeente kan dit zelf incidenteel of per thema organiseren, maar andere partijen kunnen
ook initiatieven nemen om burgers te betrekken bij het beleid en de uitvoering. De Participatieraad kan
zich ook verder ontwikkelen naar een platform van ideeën in plaats van een formeel adviesorgaan.
Wel is met een Participatieraad een vorm van medezeggenschap formeel vastgelegd.
Een andere kanttekening is de een Participatieraad niet louter cliënten moet vertegenwoordigen. Het
klantbegrip binnen het sociale domein is erg diffuus. Elke inwoner van Dalfsen kan te maken krijgen
met ondersteuning of zorg. De Participatieraad is er dus voor de gehele bevolking.
Alternatieven:
In de wetgeving is vastgelegd dat een gemeente moet voorzien in burgerparticipatie en inspraak,
maar niet hoe dit moet worden georganiseerd. Er zijn dus alternatieve vormen van inspraak mogelijk.
Er zou bijvoorbeeld nog gekozen kunnen worden voor meerdere inspraakorganen (bijv. per wetgeving
of doelgroep). In dit voorstel wordt gekozen voor een speciale Participatieraad in combinatie met
alternatieve vormen die per onderwerp kunnen worden bepaald.
Financiële dekking:
In de begroting voor 2015 en verder is een bedrag van € 25.000,- opgenomen voor de Participatieraad
en andere vormen van inspraak.
Communicatie:
Via diverse media en communicatiekanalen zal aandacht worden geschonken aan de oprichting van
de Participatieraad, mede vanwege de werving voor nieuwe leden.
Vervolg:
De volgende acties staan gepland:
- werving van de leden en de voorzitter. Een deel van de leden zal afkomstig zijn uit de huidige
Wmo-raad en de cliëntenraad WWB (actie college in overleg met Wmo-raad)
- Keuze voor een bureau dat de Participatieraad in de eerste twee jaar zal ondersteunen
(college in overleg met Wmo-raad)
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Opstellen van een huishoudelijk reglement (nieuwe Participatieraad)
Maken van een werkplan (nieuwe Participatieraad).

Bijlagen:
Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 oktober 2014, nummer 252;
overwegende dat:
er voor de gemeente Dalfsen behoefte is aan een breed inspraakorgaan voor het sociaal domein;
gelet op:
Artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

besluit:
vast te stellen de “Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen”

Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen
Artikel 1
Begripsbepaling
a. de raad: de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen;
b. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;
c. het gemeentebestuur: het college en de raad tezamen;
d. sociaal domein: onderwerpen die betrekking hebben op zorg, welzijn, maatschappelijke
ondersteuning, jeugdhulp, re-integratie, arbeidsmarktbeleid, inkomensondersteuning,
schuldhulpverlening en participatie;
e. WWB: Wet werk en bijstand;
f. Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
g. WSW: Wet sociale werkvoorziening;

Artikel 2
Taken en bevoegdheden van de Participatieraad
1. De Participatieraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te informeren en te
adviseren omtrent onderwerpen binnen het sociaal domein.
2. De Participatieraad stelt zich tot doel om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan:
- het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners van de gemeente
Dalfsen;
- het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.
3. De Participatieraad heeft tot doel het bevorderen van de burgerparticipatie voor het
gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein.
4. De Participatieraad zorgt voor de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie zoals genoemd
in de Wmo 2015 en de Participatiewet.
5. De Participatieraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en zaken
voor zover die op individuele inwoners betrekking hebben.

Artikel 3
Advisering en adviestermijn
1. De Participatieraad adviseert gevraagd en ongevraagd de raad en het college.
2. Wanneer het college de Participatieraad om advies vraag zal de Participatieraad binnen een
termijn van zes weken een schriftelijk advies geven.

3. Het college zal binnen een termijn van zes weken een schriftelijke reactie geven op een
advies van de Participatieraad.
Artikel 4
Samenstelling Participatieraad
1. De Participatieraad heeft maximaal 20 leden, exclusief de onafhankelijke voorzitter.
2. De leden van de Participatieraad zijn woonachtig in de gemeente Dalfsen. Verder geldt voor
de leden dat zij:
- beschikken over ervaring en/of deskundigheid op de beleidsterreinen van het sociaal
domein. Ruwweg wordt hierbij een indeling gemaakt naar de wetgeving, te weten de
Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet.
- ervaring hebben met groepen c.q. cliëntgroepen waarvoor de Participatieraad adviezen
uitbrengt.
- binding hebben met de Dalfsense samenleving en/of beschikken over een netwerk van
personen, deskundigen of organisaties op één of meerdere terreinen waarover de
Participatieraad advies uitbrengt.
Artikel 5
Benoeming en zittingsduur leden Participatieraad
1. Het college benoemt de leden van de Participatieraad.
2. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. Uitzondering is de eerste zittingsperiode
waar de helft van de Participatieraad wordt benoemd voor twee jaar.
3. De benoeming kan één maal worden verlengd met een zelfde periode van vier jaar.
Artikel 6
Voorzitter van de Participatieraad
1. Het college benoemt de voorzitter van de Participatieraad.
2. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. Deze periode kan één maal worden
verlengd.
3. De voorzitter is onafhankelijk en vertegenwoordigt de Participatieraad naar buiten.
Artikel 7
Vergaderingen, ondersteuning en faciliteiten
1. De Participatieraad vergadert minimaal vier keer per jaar.
2. De vergaderingen zijn openbaar
3. De leden van de Participatieraad en de voorzitter ontvangen presentiegeld per vergadering.
Na afloop van het kalenderjaar keert het college de vergoeding uit.
4. De gemeenteraad stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor de Participatieraad voor
presentiegelden en andere kosten die nodig zijn voor de uitoefening van zijn taak.
5. De Participatieraad kan deskundigen uitnodigen voor de vergadering om een bepaald thema
toe te lichten of om advies over een advies over een bepaald onderwerp uit te brengen.
6. Ter voorbereiding van adviezen kan de Participatieraad hoorzittingen of themabijeenkomsten
organiseren.
7. De Participatieraad organiseert zijn eigen ondersteuning. Hij ontvangt daartoe een apart
ondersteuningsbudget van de gemeente Dalfsen.
Artikel 8
Werkplan en verslag
1. De Participatieraad stelt jaarlijks een werkplan op voor het komend kalenderjaar met
onderwerpen die bepalend zijn voor de agenda en de activiteiten van de Participatieraad. Het
werkplan wordt vóór 1 januari ingediend bij het college.
2. Na afloop van het kalenderjaar stelt de Participatieraad een jaarverslag op waarin zij verslag
doet van de in dat jaar uitgevoerde activiteiten en legt zij verantwoording af over de uitgaven
van dat jaar. Het verslag wordt vóór 1 maart ingediend bij het college en wordt ter
kennisgeving aan de raad aangeboden.

Artikel 9
Nadere regels en huishoudelijk reglement
1. De verordening is leidend voor het functioneren van de Participatieraad.
2. De Participatieraad stelt een huishoudelijk reglement vast ter nadere regeling van zijn
functioneren.
3. Over zaken waarin deze verordening of het huishoudelijk reglement niet voorziet, danwel
waarbij in afwijking van de verordening moet worden gehandeld, beslist het college na overleg
met de Participatieraad.
Artikel 10
Evaluatie
Twee jaar na inwerkingtreding van deze verordening stelt het college samen met de Participatieraad
een onderzoek in naar het functioneren van de Participatieraad en het effect van de Participatieraad
op het beleid van de gemeente.
Artikel 11
Slotbepalingen
1. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen”.
2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
3. De Verordening cliëntenraad WWB, vastgesteld door de raad op 11 juli 2005, wordt hiermee
ingetrokken.
4. De Verordening Wmo-raad gemeente Dalfsen, vastgesteld door de raad op 31 januari 2011,
wordt hiermee ingetrokken.
5. Het instellingsbesluit cliëntenraad WSW, vastgesteld door de raad op 25 januari 2010, wordt
hiermee ingetrokken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 november
2014.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

Toelichting op de Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
Begripsbepaling
Met het begrip “sociaal domein” wordt een breed pallet aan onderwerpen bedoeld. Met het benoemen
van onderwerpen is in hoofdlijnen duidelijk op welke beleidsterreinen de taken van de Participatieraad
liggen. Het is overigens niet een strak afgebakende verzameling van onderwerpen. Met name het
thema welzijn kan breed worden opgevat. Dit kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op thema’s als
vereenzaming, leefbaarheid in buurten en woonkernen of sociale cohesie.
Artikel 2
Taken en bevoegdheden van de Participatieraad
De hoofdtaak van de Participatieraad is om voor burgers en cliënten te beoordelen of zij op basis van
het gemeentelijk beleid voldoende kunnen meedoen aan de (lokale) samenleving. Deze taak van de
Participatieraad ligt in grote lijnen op twee niveaus. Ten eerste op beleidsmatig of strategisch niveau.
Dit is niet alleen meedenken en meepraten, maar ook vooruitdenken en de gemeente of andere
partijen aansporen en ondersteunen. Het tweede niveau uitvoerend. Centrale vraag hierbij is hoe het
gemeentelijke beleid in de praktijk uitpakt. Er zijn in de gemeente Dalfsen tal van voorzieningen en
organisaties (bijv. aanbieders van zorg en ondersteuning). Heeft dit kwaliteit en rendement? Wat valt
er te verbeteren? Hierbij heeft de Participatieraad een signalerende functie.
Artikel 3
Advisering en adviestermijn
De Participatieraad wordt tijdig door het college geïnformeerd indien advies wordt gevraagd. De
adviezen van de Participatieraad zijn niet bindend. Het college en/of de raad kan afwijken van het
advies. Als het gemeentebestuur afwijkt van het advies wordt dit gemotiveerd kenbaar gemaakt aan
de Participatieraad.
Artikel 4
Samenstelling Participatieraad
Er is voor gekozen om te beginnen met een Participatieraad van een grote omvang. Bedoeling is dat
het een goede vertegenwoordiging is van de Dalfsense bevolking. Daarnaast is de Participatieraad
een samenvoeging van drie andere inspraakorganen.
Binnen de Participatieraad kan worden gewerkt in clusters of kamers. Bijvoorbeeld naar een indeling
van de wetgeving: Wmo 2015, Participatiewet en Jeugdwet. Bedoeling is een goede mix te maken van
een specialistische werkwijze, maar wel met oog voor integrale benadering van onderwerpen.
De leden van de Participatieraad dienen kennis en ervaring te hebben met de onderwerpen danwel
een bepaalde binding te hebben met één of meerdere cliëntgroepen. Overigens worden deze criteria
ruim opgevat. Ook affiniteit of interesse met de onderwerpen kan worden opgevat als voorwaarde
voor het lidmaatschap.
De omvang van de Participatieraad is wel een punt voor nadere evaluatie. Om die reden is in artikel
10 opgenomen dat na twee jaar (dus in 2017) een evaluatie zal plaatsvinden naar het functioneren
van de Participatieraad waarbij onder andere het aantal leden onderwerp van evaluatie zal zijn.
Artikel 5
Benoeming en zittingsduur leden Participatieraad
Er is gekozen voor een zittingsduur van vier jaar. Om een bepaalde spreiding van het einde van de
zittingstermijn te bewerkstellingen, geldt voor de helft van de leden van de Participatieraad een eerste
zittingsperiode van twee jaar.
In eerste aanleg zal de Participatieraad zelf zorgdragen voor het invullen van vacatures als een
zittingstermijn is afgelopen en er geen verlenging mogelijk is. Een benoeming geschiedt dan op
voordracht van de Participatieraad. Dit betekent dat het onderhouden van een netwerk en het
”scouten” een permanente activiteit is van de leden van de Participatieraad.

Artikel 6
Voorzitter van de Participatieraad
De voorzitter leidt de vergadering en bereidt samen met de ondersteunende medewerker(s) de
agenda voor. In het huishoudelijk reglement kan een regeling worden gemaakt voor vervanging van
de voorzitter.
Artikel 7
Vergaderingen, ondersteuning en faciliteiten
De Participatieraad bepaalt zelf het aantal vergaderingen, waarbij wordt uitgegaan van een minimum
van vier per jaar. De Participatieraad kan kiezen voor een werkwijze met plenaire vergaderingen en
vergaderingen per cluster of kamer. Dit kan worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
De gemeente Dalfsen stelt een ruim budget voor ter ondersteuning van de Participatieraad
beschikbaar. Met dit budget kan de Participatieraad zijn eigen ondersteuning organiseren. Hiermee
kan de Participatieraad onafhankelijker van de gemeente zijn taken uitvoeren. De bedoeling is dat in
de eerste twee jaren de ondersteuning in natura aan de Participatieraad wordt aangeboden. Een
instantie als Arcon of Zorgbelang Overijssel kan de Participatieraad ondersteunen waarbij de
gemeente deze organisatie een subsidie verschaft.
Artikel 8
Werkplan en verslag
Dit artikel behoeft geen toelichting
Artikel 9
Nadere regels en huishoudelijk reglement
Dit artikel behoeft geen toelichting
Artikel 10
Evaluatie
In 2017 zal de Participatieraad worden geëvalueerd. Enerzijds zal de evaluatie gericht zijn op de
Participatieraad zelf (functioneren, samenstelling, werkwijze, omvang, ondersteuning en dergelijke) en
anderzijds op de adviezen (kwaliteit, totstandkoming, effect, en dergelijke).
Artikel 11
Slotbepalingen
Dit artikel behoeft geen toelichting.

