
Algemeen jaarverslag Participatieraad gemeente Montfoort 2018 
 
Met dit algemeen jaarverslag wil de Participatieraad een overzicht geven van het doel en de 
samenstelling van de raad en de activiteiten die op hoofdlijnen hebben plaatsgevonden met vermelding 
van de adviezen, gevraagd en ongevraagd, die aan het college van Burgemeester en Wethouders zijn 
verstrekt. 
 
Doel Participatieraad 
De Participatieraad is het adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders waarmee een 
kwaliteitsverbetering in cliëntenparticipatie binnen het sociale domein wordt beoogd teneinde de 
kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en het draagvlak bij de uitvoering te vergroten 
(Verordening Participatieraad gemeente Montfoort, 24-02-2014). 
 
Organisatie Participatieraad 
De Participatieraad is ontstaan door het samengaan van aanvankelijk twee separate adviesorganen, de 
WMO-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Rawb (Regionale Adviesraad Werk en 
Bijstand), aangevuld met de aandachtsgebieden van de Jeugdwet en de WSW (Wet Sociale 
Werkvoorziening) die per 1 januari 2014 vanuit de centrale overheid naar de gemeenten werden 
overgeheveld. 
De Participatieraad verricht haar activiteiten vanuit een onafhankelijke positie, met een positief 
kritische houding . Wij willen oplossingen vinden voor de behoeften en voorzieningen die 
noodzakelijk en wenselijk zijn, om alle inwoners van Montfoort, jong en oud, optimaal binnen de 
maatschappij te laten functioneren. 
Wij signaleren ontwikkelingen, knelpunten en kansen die er zijn om het sociaal beleid van de 
gemeente Montfoort te verbeteren en geven het college van Burgemeester en Wethouders op dit punt 
gevraagd en ongevraagd advies. 
 
Samenstelling participatieraad per 31 december 2018 

 Els Wentzel, voorzitter en penningmeester tot 1 januari 2019 (vacature) 
 Wout Ruberg, secretaris tot 1 januari 2019 (vacature) 
 Silvio Pravisani, lid tot 1 juni 2018 (vacature) 
 Jan Verschuur, lid 
 Sandra de Koning-van de Pol, lid (vanaf juni verlof) 
 Judy Alkema, lid 
 Vacature 
 Vacature 
 Vacature 

 
Vergaderrooster 
De participatieraad heeft in het jaar 2018 tien keer vergaderd, op: 
9 januari, 13 februari, 27 maart, 17 april, 8 mei, 12 juni, 4 september, 9 oktober, 20 november,  
12 december. 
 
Uitgebrachte adviezen 2018 

1. Advies arbeidsgehandicapten klantgroepen 3 en 4 (februari 2018) 
2. Advies klanttevredenheidsonderzoek 2017 (juni 2018) 
3. Advies onderzoeksvoorstel seksuele gezondheid (juni 2018) 
4. Advies klanttevredenheidsonderzoek Jeugd (juli 2018) 
5. Advies klanttevredenheidsonderzoek Jeugd (Ouders)  (juli 2018) 
6. Advies eindevaluatie Doe-Mee-Huis (augustus 2018) 
7. Advies (ongevraagd) naar aanleiding van het onderzoek naar participatie minima  

(december 2018) 
 
  



Evaluatie activiteiten 
Als gevolg van de onderbezetting van de Participatieraad, werd de verdeling van de 
aandachtsgebieden in het sociale domein: Wonen en Zorg, Jeugd en Gezin, Arbeid en Inkomen, 
ontbonden. Per adviesaanvraag werd uit de nog actieve leden een ad hoc werkgroep samengesteld die, 
na het uitbrengen van het advies, weer werd ontbonden. 
 
Het jaar 2018 stond vooral in het teken van de evaluatie van de per 1 januari 2015 ingevoerde 
Participatiewet. De intentie van deze wet is, dat iedere inwoner van de gemeente moet kunnen 
meedoen (participeren). Hiertoe werden taken vanuit de centrale overheid gedelegeerd naar de 
gemeenten, omdat zij beter in staat zijn deze taken uit te voeren. Gemeenten kunnen immers beleid 
maken dat specifiek is toegesneden op de plaatselijke situatie. De vraag die de Participatieraad bezig 
houdt is of het gevoerde beleid in de gemeente daadwerkelijk heeft geleid tot participatie van alle 
inwoners. 
Om de onderzoeksvraag concreet te maken, werden organisaties en personen die actief zijn binnen het 
sociale domein, uitgenodigd om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Deze bijeenkomst had 
als positief neveneffect, dat veel partijen in het sociale domein elkaar wel van naam kenden, maar 
elkaar nog nooit in persoon hadden ontmoet. Na afloop werden afspraken gemaakt voor een nader 
contact. 
Na een uitgebreide inventarisatie omtrent welke doelgroepen problemen ondervinden met het 
participeren in de samenleving, werd door de aanwezige partijen de focus gelegd op inwoners met een 
minimum/ laag inkomen. Van alle geïnventariseerde doelgroepen werd deze groep inwoners als meest 
kwetsbaar beoordeeld. 
Na de vaststelling van de onderzoeksvraag: inwoners met een minimum/laag inkomen, werd een 
tweede bijeenkomst belegd met organisaties en personen die werkzaam zijn voor of activiteiten 
verrichten met deze doelgroep. In deze bijeenkomst werden de vindplaatsen geïnventariseerd om met 
inwoners in contact te komen. 
Het onderzoek heeft geleid tot het rapport: “Iedereen doet mee!”. “Ook inwoners met een laag 
inkomen?”  Dit rapport is aan het college van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad en overige 
belanghebbenden onder de aandacht gebracht. 
De resultaten van het onderzoek, doelgroepen die (nog) niet geheel of gedeeltelijk kunnen meedoen, 
zijn in de vorm van een ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders 
aangeboden.  
 
Voortgang Participatieraad 
De samenstelling van de Participatieraad was dit jaar sterk onderbezet, als gevolg van het vertrek, 
ziekte en privé-omstandigheden van enkele leden. Vorig jaar werd uit de interne evaluatie van het 
functioneren van de Participatieraad duidelijk, dat de organisatie in de huidige vorm niet bijdraagt aan 
het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het vergroten van het draagvlak bij de 
uitvoering ervan. De domeinbrede Participatieraad is, zoals ook elders in het land wordt gevoeld, een 
achterhaald concept. Van de leden van de Participatieraad wordt verwacht dat zij,  cognitieve 
vaardigheden bezitten voor het lezen van veelal in juridisch jargon geschreven beleidsstukken en 
gemeentelijke verordeningen. In de praktijk blijkt het moeilijk hiervoor inwoners met ervarings-
deskundigheid aan te trekken, met als gevolg dat vacatures niet worden herbezet. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, is er een nieuw college samengesteld, met en nieuwe 
wethouder voor het sociale domein. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn er geen nieuwe pogingen 
ondernomen om een nieuwe organisatiestructuur uit te werken; dit om de nieuwe wethouder niet voor 
de voeten te lopen.  
 
Planning 2019 
Vanaf januari bestaat de Participatieraad nog uit drie leden. De komende periode staat in het teken van 
een heroriëntatie voortbouwend op de evaluatie van najaar 2017. Hierbij wordt de vorm van 
Participatie in de gemeente opnieuw ingevuld.  


