Verslag vergadering Participatieraad Woerden gehouden op 30 april 2015.

Aanwezig:

Aanwezig tot agendapunt 4:
Afwezig:

Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris, samensteller verslag),
Ineke Alsem (penningmeester), Andree van Emst, Corrie MiddelkoopWielink, Wim Agterof, Cok Hoogerbrugge, Anne Berkheij, Nely Sieffers.
Anniek van der Ploeg (contactpersoon gemeente).
Ria Zock-van Eck (ambtelijk secretaris)

1. Opening en vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Selectieprocure ambtelijk secretaris: De voorzitter licht toe hoe de procedure is gelopen voor de selectie van
de ambtelijk secretaris. Selectie heeft plaatsgevonden door een selectiecommissie bestaande uit voorzitter,
secretaris en penningmeester van de PR, de gemeente heeft de voordracht overgenomen en benoemd.
Startbijeenkomst: Het betreft een voorstel voor het organiseren van een “startbijeenkomst” met als doel samen
de kaders van de nieuwe PR op te stellen. De penningmeester licht dit voorstel toe. Het idee is om een
deskundige van buiten te vragen ons een “spiegel” voor te houden en daarna met elkaar in gesprek te gaan.
Afgesproken wordt dat de penningmeester een dergelijke bijeenkomst gaat organiseren en daartoe een
deskundige zal benaderen. Het wordt van belang geacht dat ook de leden van de verschillende kerngroepen
aan deze bijeenkomst zullen deelnemen. Voor de bijeenkomst wordt een dagdeel ingeruimd. Wanneer er
mogelijke data bekend zijn zullen deze worden voorgelegd aan de leden (datumprikker).
Website: De ideeën voor een nieuwe website van de PR-Woerden worden toegelicht door de secretaris. Op
basis hiervan en de discussie die daarop volgt wordt afgesproken dat de voorliggende offerte voor de bouw
van een dergelijk website wordt verspreid onder de leden zodat zij kunnen meedenken over de gewenste
functionaliteit.
Lopende actiepunten oude WMO-raad en RAWB: Vanuit de voorlopers van de huidige PR staan er nog een
aantal actiepunten open richting gemeente. Deze zijn:
- Advies van de WMO-raad inzake Beleidsregels Jeugd. (eigenaar: Rob Kotvis)
- Inbedding van de spreekuren inzake werk en bijstand die tot op heden werden gehouden onder leiding van
de RABW. Deze spreekuren zullen worden voortgezet maar kunnen niet meer vallen onder de
verantwoordelijkheid van de nieuwe PR-Woerden.(eigenaar: Wim Agterof)
3. Gemeentelijke agenda
De agenda wordt toegelicht door Anniek van der Ploeg.
- Anniek vraagt nogmaals om toezending van het Advies WMO-raad inzake Beleidsregels Jeugd.
- Wegens diverse personele mutaties binnen het gemeentelijk apparaat is er een vacature ontstaan voor een
beleidsadviseur met o.a. als taak het contact te onderhouden met de PR-Woerden. De invulling van deze
vacature loopt.
- De wettelijk vastgelegde onafhankelijke adviesfunctie voor de burger wordt voor het jaar 2015 ingevuld
door MEE. Het contract hierover tussen gemeente en MEE loopt eind dit jaar af. Gevraagd wordt door de
gemeente mee te denken over een invulling van deze onafhankelijke adviesfunctie voor de burger voor na
2015. De PR is van mening dat onafhankelijkheid bij de invulling van deze functie van essentieel belang is.
De voorzitter concludeert dat de de Raad hierover wil meedenken.
- De gemeente wil nadere regels vaststellen voor het subsidiebeleid voor o.a. het beleidsterrein Sociaal
Domein. Zij verzoekt de PR mee te denken over een voorliggend concept. De PR zegt dit toe. De gemeente
heeft een bijeenkomst gepland voor de doelgroep van subsidieontvangers op 24 juni a.s. om deze nadere
regels toe te lichten.
- De gemeente vraagt een advies inzake de Kadernota Monitoring Sociaal Domein. Het advies wordt
uiterlijk 2 juni verwacht. De PR streeft ernaar haar advies in de vergadering van 21 mei 2015 vast te stellen.
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-

De gemeente heeft een Investeringsplan Sociaal Domein opgesteld voor de komende jaren. Dit plan
komt binnenkort voor besluitvorming in de Gemeenteraad. De gemeente vraagt geen advies van de PR. De
PR zal zich beraden op het geven van een ongevraagd advies.

-

De gemeente ontwikkeld op dit moment een nieuwe sportbeleid. Gevraagd wordt aan de PR hierover mee
te denken. De PR zal hieraan meewerken.

-

Op dit moment is er overleg over een nader invulling van het mantelzorgcompliment door de gemeente.
Dit gebeurt in overleg met het steunpunt mantelzorg van Welzijn Woerden. De PR zal t.z.t. hierover worden
geïnformeerd.

-

De PR wordt bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het wijkgericht of gebiedsgericht werken. Aanleiding
is de inzet van zogenaamde S1 Wijkverpleegkundigen in het kader van preventie en signalering. Er blijkt
tijdens de discussie die ontstaat veel onduidelijkheid over wat nu precies de bedoeling is en tegen welke
problemen de gemeente aanloopt bij de invulling hiervan. De medewerking van derde partijen als
verzekeraars en huisartsen zijn naar de mening van de PR voor een goede invulling hiervan van groot
belang. Hoe is het gesteld met het perspectief van de burger in genoemde discussie? Vastgesteld wordt
dat de PR zich op afzienbare termijn moet laten bijpraten door de betrokken ambtenaren van de gemeente.

-

De gemeente werkt aan een regeling Chronisch Zieken. De PR wordt gevraagd mee te praten over deze
nieuwe regeling.

4. Huishoudelijk Reglement Participatieraad.
Het concept voor het huishoudelijk reglement wordt besproken. N.a.v. de discussie komen de volgende
aanvullingen:
- Gastspreker: de rol van de gastspreker moet worden benoemd.
- Budget PR: de onkostenvergoeding voor een kernteamlid is 300 euro per jaar, dit kan flexibel worden
ingevuld al naar gelang de specifieke situatie binnen het kernteam.

-

Communicatie Extern: derde bullet wordt geschrapt.

-

Vergaderavond wordt donderdagavond. Data 2015 conform schema. 22 mei wordt 21 mei.

Vacatures PR: er komt een passage over invulling vacatures binnen kernteam.
Werkingssfeer: PR is adviseur van College van B&W en Gemeenteraad.
Rooster van aftreden wordt aangepast zodat er over de hele linie van de PR meer volgordelijkheid in de tijd
ontstaat in aftreden.

5. Begroting 2015
De voorliggende begroting wordt goedgekeurd. De vergoedingen zullen in principe eenmalig voor het hele
begrotingsjaar worden uitbetaald in de maand mei.

6. Samenstelling Kernteams
De kernteams zijn bezig met de invulling. Een en ander wordt mondeling toegelicht per kernteam.
7. Ingekomen stukken
Dit agendapunt wordt niet behandeld wegens tijdgebrek. De voorliggende ingekomen stukken zullen digitaal
worden verspreid onder binnen de PR.
8. Rondvraag
Vanuit kernteam Jeugd wordt aandacht gevraagd voor de plannen van de gemeente t.a.v. het
leerlingenvervoer. Er ligt een besluit gereed ter vaststelling door de Gemeenteraad. Kernteam Jeugd zal met
spoed een concepttekst aanleveren met argumentatie voor een ongevraagd advies door de PR inzake dit
dossier. Concepttekst wordt rechtstreeks aan alle leden toegezonden, commentaar wordt verwerkt door
kernteam jeugd waarna het advies via de voorzitter kan worden verzonden.
Overige punten voor de rondvraag worden verschoven naar volgende vergadering.
Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering.
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