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ADVIES
1.

Kennis te nemen van het sluitstuk van de kwartiermaker Participatieraad (Adviesraad Sociaal Domein).

2.

Instemmen met bijgevoegde reactie namens het college en de daarin beschreven wijze waarop we met de
gedane aanbevelingen aan de slag zijn of gaan.

3.

Na akkoord bijgevoegde reactie versturen naar de kwartiermaker.

B en W Adviesnota
Samenvatting
De gemeenteraad heeft op 28 mei 2019 een nieuw model voor inwoner- en cliëntenparticipatie
vastgesteld. Op basis van dit model is een nieuwe verordening Participatieraad gemeente Venray
opgesteld die in oktober 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Voor de werving van geschikte kandidaten voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein1 en om te zorgen
voor een goede start van de Adviesraad, is een kwartiermaker benoemd die hiermee voortvarend aan de
slag is gegaan. Waarbij de kwartiermaker:

fungeert als vooruitgeschoven post om het participatielandschap te verkennen waarbij hij zoveel
mogelijk (lokale) organisaties betrekt;

actief op zoek gaat naar potentiële kandidaten die voldoen aan het profiel zoals opgesteld door de
gemeente;

onderdeel uitmaakt van de selectiecommissie voor potentiele kandidaten;

in de eerste helft van 2020 de nieuwe Adviesraad begeleidt bij de opstart en verdere
doorontwikkeling (o.a. het opstellen van een participatie agenda);

advies uitbrengt aan het college van B&W over het samenspel tussen de Adviesraad en ambtelijke
organisatie.
De kwartiermaker heeft zijn opdracht conform de gemaakte afspraken afgerond. In zijn brief van 19
augustus (bijgevoegd) geeft de kwartiermaker een toelichting op het doorlopen proces en doet hij een
aantal aanbevelingen voor het vervolg.

Beoogd resultaat
De kwartiermaker heeft, samen met de Adviesraad en direct betrokken ambtenaren, gezorgd voor de
gewenste ‘vliegende start’ in de overgang van de oude Participatieraad naar de nieuwe Adviesraad.

Argumenten
1. Mede dankzij de inspanningen van de kwartiermaker beschikt de gemeente Venray over een
kwalitatief sterke Adviesraad op de diverse werkvelden.
2. De gedane aanbevelingen zijn herkenbaar. Deels zijn wij, zowel de gemeente als de Adviesraad,
hiermee al aan de slag. Daar waar dit nog niet het geval is, pakken we deze samen met de
Adviesraad op. In bijgevoegde reactie namens het college wordt nader op de gedane aanbevelingen
ingegaan.

Risico’s
n.v.t.

Kanttekeningen
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.

Financiële gevolgen
De kwartiermaker heeft conform de gemaakte afspraken zijn declaratie opgemaakt en ingediend. In de
dekking voor deze kosten is voorzien in het voor 2020 beschikbare budget voor de Adviesraad.

Personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.

Juridische gevolgen
n.v.t.
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In afstemming met het Presidium gebruikt de Participatieraad als werknaam Adviesraad Sociaal Domein
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Rechtmatigheid
n.v.t

Fatale termijnen
n.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
Naast de schriftelijke reactie van het college wordt de kwartiermaker door de portefeuillehouder
uitgenodigd voor een afsluitend gesprek.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
1. Brief kwartiermaker van 19 augustus 2020.
2. Brief met reactie college op de gedane aanbevelingen.

Naslagwerk
n.v.t.

