ParticipatieraadMontfoort
Iedereen doet mee
Visie en werkwijze
1. Positie en rol Participatieraad
De Participatieraad vindt haar oorsprong in Artikel 47 van de Participatiewet en adviseert het
college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over alle zaken die van belang zijn voor de
zelfredzaamheid en de sociaal-culturele participatie van de inwoners van de Gemeente Montfoort.
Deze rol vervult de Participatieraad vanuit het belang en perspectief van alle inwoners. De raad
werkt integraal en overkoepelend, waakt er voor niet specifiek de belangen van een of enkele
(belangen)groep(en) te dienen en onderhoudt actief contact met alle relevante partijen.
De raad richt zich hierbij op de volgende drie hoofddomeinen:
 Jeugd, Gezin en Welzijn
 Werk en Inkomen
 Zorg en Wonen
De raad houdt bij haar adviezen rekening met de ontwikkelingen in de Nederlandse wetgeving en
is zich bewust van de budgettaire kaders van het Rijk en de gemeente.

2. Visie en ambitie
De Participatieraad positioneert zich als actieve sparringpartner en bruggenbouwer voor alle
inwoners, het college, gemeenteraadsleden, uitvoeringsinstanties zoals Ferm Werk en SWOM,
politieke partijen en andere betrokkenen met als hoofddoel:
“Het bevorderen dat alle inwoners van de Gemeente Montfoort, ongeacht hun inkomen,
gezondheid of andere persoonlijke factoren op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen
participeren in onze samenleving”.
Om dit doel te bereiken bewaakt de Participatieraad het gemeentelijk beleid en de uitvoering
hiervan op de genoemde hoofddomeinen en doet waar nodig en gewenst voorstellen ter
verbetering hiervan

3. Houding en attitude
De Participatieraad is pro-actief, heeft een positief kritische houding en opstelling en focust zich
op het creëren van oplossingen voor de behoeften en voorzieningen die noodzakelijk en wenselijk
zijn om de inwoners van Montfoort optimaal binnen de maatschappij te laten functioneren;

4. Rollen en verantwoordelijkheden


Signaleren
De Participatieraad signaleert – zowel mondeling als schriftelijk – knelpunten,
ontwikkelingen en kansen die het gemeentebestuur heeft ter verbetering van
het gemeentelijk beleid;
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Initiëren
De Participatieraad zet waar mogelijk overleg in gang c.q. organiseert
bijeenkomsten in samenwerking dan wel na overleg met de gemeente;
Co-creëren
De Participatieraad levert input voor het optimaliseren van het door de gemeente
geïnitieerde nieuwe beleid;
Adviseren
De Participatieraad voorziet de gemeente – zowel gevraagd als ongevraagd –
van advies;
Evalueren
De Participatieraad stimuleert en/of initieert de evaluatie van het gevoerde beleid
en de kwaliteit daarvan.

5. Beoordelingscriteria voor beleid
De Participatieraad hanteert bij haar beleidsbeoordelingen de volgende criteria:
 Draagt het beleid bij aan het versterken van de “regie over het eigen leven”?
 Draagt het beleid bij aan economische zelfstandigheid, zelfstandig kunnen leven en
wonen?
 Draagt het beleid er aan bij dat “iedereen” kan meedoen, ongeacht inkomen,
ziekte, handicaps of andere belemmeringen?
 Bevordert het beleid de gezondheid en het beperken en terugdringen van
sociaal economische verschillen hiervan?
 Worden “kwetsbaren” en “risicogroepen” voldoende bereikt en ondersteund?
 Is er sprake van efficiënte en effectieve inzet van middelen?
 Is de aanpak integraal, systematisch en toekomstbestendig?
 Is er sprake van preventie en vroegsignalering?
 Zijn de resultaten meetbaar, vergelijkbaar, toetsbaar en controleerbaar?
 Is de communicatie met de burger en de samenleving optimaal?

6. Kerngroepen
De beschikbare vakinhoudelijke – en ervaringsdeskundigheid binnen de
Participatieraad is geclusterd in de volgende kerngroepen:
 Jeugd, Gezin en Welzijn
 Werk en Inkomen
 Zorg en Wonen
Deze kerngroepen stellen zich ten doel:
 de landelijke – en lokale ontwikkelingen binnen hun vakgebied actief bij te houden;
 zicht te krijgen op de consequenties van het gevoerde beleid voor de burger;
 het onderhouden van contact met relevante ambtenaren en de andere
organisaties die actief zijn op hun beleidsterrein;
 leveren van kennis, kunde en capaciteit aan de kerngroepen die een advies voor
een actueel thema voorbereiden.
Op basis van de actuele maatschappelijke en/of politieke ontwikkelingen formeert de
Participatieraad aanvullend (ad hoc) kerngroepen die een conceptadvies voor de
Participatieraad opstellen. Om een integraal advies samen te kunnen stellen zullen de
kerngroepen veelal vanuit verschillende vakgroepen worden bemenst.
Werkwijze kerngroepen




Iedere kerngroep wijst een vast persoon aan als trekker tevens contactpersoon;
De kerngroepen maken een activiteitenlijst en een contactpersonenlijst en delen
die met de secretaris;
Adviezen van een kerngroep worden voorgelegd aan de Participatieraad. Deze
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beslist over formele afhandeling, accordeert voorstellen.
De kerngroepen koppelen periodiek terug in de vergadering van de
Participatieraad o.a. op basis van een kort verslag/afsprakenlijstje en een
overzicht van relevante contacten met externen
Vergaderingen van kerngroepen zijn niet openbaar. Vergaderingen kunnen
worden bijgewoond door alle leden van de Participatieraad en externe deskundigen
Deelname aan kerngroepen is niet vrijblijvend. Een actieve inzet wordt gevraagd.
Elk lid is lid van minimaal één kerngroep;
De kerngroepen kunnen in overleg met de voorzitter en penningmeester (externe)
expertise inhuren;

7. Algemene afspraken



De algemene vergadering van de Participatieraad is het besluitvormend orgaan;
Het Dagelijks Bestuur (DB) vertegenwoordigt de Participatieraad in de contacten met het
college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris, politieke partijen,
uitvoeringsinstanties, belangenorganisaties en andere externe partijen.
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