
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bericht 

Aan 

 

Werkgroep procesverbetering MO-

Participatieraad 

Van 

 

Henk van der Kolk 

Datum 1 juli 2020 

Onderwerp werkafspraken MO-Participatieraad 

Memo Maatschappelijke Ontwikkeling 

 

Telefoon (038) 498 3254 

 

1 Aanleiding 
• Evaluatierapport Participatieraad 2019. 

• Diversiteit in aanpak bij MO m.b.t. het informeren van en advies aanvragen bij 

de Participatieraad 

• Het beloop met nieuwe en tijdelijke medewerkers vraagt om heldere 

werkafspraken en een eenduidige aanpak. Zowel voor de bestaande en nieuwe 

medewerkers (inwerkplan). 

• De afdeling zit midden in een verandering, waarbij het doel is om de aansturing 

en inzet van capaciteit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat geldt ook voor 

het proces tussen MO – Participatieraad. 

2 Wettelijk kader en beleid Zwolle 
De Participatieraad heeft een wettelijk grondslag in de Participatiewet, WMO en de 

Jeugdwet. Er is een verplichting om een vorm van lokale cliëntenparticipatie te 

organiseren door de gemeente. Dat moet vastgelegd worden in een verordening. In 

Zwolle is gekozen voor: 

• Een Participatieraad die integraal adviseert aan het college met de scope: het 

sociaal domein en de 3 wetten (WMO, Participatiewet, Jeugdwet). 

• Het uitgangspunt van “beginspraak”: we werken opgave gericht en burgers 

worden in een vroeg stadium betrokken bij vraagstukken in het sociaal domein. 

De Participatieraad is vanuit inwonersperspectief voor het college een 

belangrijk adviesorgaan. Daarnaast wordt ook op andere manieren burgers en 

organisaties betrokken. 

• In de verordening is onder meer vastgelegd: 

o Dat de Participatieraad i.v.m. haar adviesrol, tijdig wordt geïnformeerd. 

o Adviseert over beleid en uitvoering. 

o Gevraagd en ongevraagd adviseert. 

o Binnen uiterlijk 4 weken advies uitbrengt aan het college, indien ze 

vooraf is betrokken bij een onderwerp. 

o Binnen uiterlijk 6 weken advies uitbrengt aan college, indien ze vooraf 

niet is betrokken of niet eerder is geïnformeerd. 

o Het college antwoord binnen 6 weken op het advies van de 

Participatieraad 
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3 Uitgangspunten 
• De Participatieraad wordt in een vroeg stadium betrokken bij wijzigingen in 

beleid en uitvoering. 

• De afdeling beleid hanteert een heldere werkwijze waarbij een beleidsopdracht 

“aan de voorkant” wordt vastgesteld. Doel, aanpak en procesbetrokkenen 

komen daarbij aan de orde. Ook de rol van de Participatieraad. 

• De beleidsadviseur is verantwoordelijk voor het inregelen van dit proces en 

inhoud van elk onderwerp. 

• De portefeuillehouder heeft een doorslaggevende stem of en in welke mate de 

Participatieraad wordt betrokken bij een beleidsopdracht. 

4 Bestaande procesafspraken 
We onderscheiden 3 fasen bij een beleidsproces, waar de Participatieraad bij betrokken 

is: 

 

Informatiefase: proces van vaststellen van de beleidsopdracht, informatie ophalen en 

uitwisselen tussen beleidsadviseur en (delegatie van) de Participatieraad. Onderdeel 

van deze informatiefase is ook afstemming met de portefeuillehouder of advies wordt 

opgevraagd bij de Participatieraad. In de informatiefase kan de Participatieraad ook 

gebruik maken van de zogenaamde signaleringsbrief. Dit instrument wordt gebruikt 

om aan de hand van signalen van inwoners of organisaties verdiepende vragen te 

stellen over beleid en/of uitvoering. De beantwoording kan voor de Participatieraad 

aanleiding zijn om (ongevraagd) advies uit te brengen. 

 

Adviesfase: formele adviesaanvraag van de beleidsafdeling aan de Participatieraad. 

Beantwoordingsfase: de reactie van het college op het advies:  

• Binnen 6 weken, indien dit afwijkt wordt dit afgestemd tussen de betrokken 

beleidsadviseur en de Participatieraad 

• In het antwoord namens het college wordt vermeld wat wel en niet wordt 

overgenomen van het advies. 

• Het beleidsvoorstel, het advies en de beantwoording worden gelijktijdig 

geagendeerd voor het college. Bij besluitvorming door de raad wordt de raad 

geïnformeerd over advies en antwoord. 

5 Leidraad: wat en wanneer informatie naar de 
Participatieraad 

• Is er sprake van (grote) wijziging in beleid en/of uitvoering? 

• Is er sprake van een (grote) begrotingswijziging met effecten op inwoners? 

• Heeft het invloed op dienstverlening en/of ondersteuning van inwoners? 

• Is de informatie van toegevoegde waarde voor de (gevraagde/ongevraagde) 

advisering van de participatieraad. 
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6 Deelname aan overleg van de Participatieraad door MO 
De Participatieraad heeft een interne overlegstructuur waarbij de beleidsafdeling 

participeert tijdens lopende beleidsprocessen. We onderscheiden de volgende 

overleggen: 

Afstemmingsoverleg Maandelijks overleg tussen de vaste contactpersoon 

van de beleidsafdeling en de voorzitter, secretaris 

en inhoudelijk ondersteuner. Doel is om het 

beleidsproces af te stemmen en uit te wisselen. De 

contactpersoon sluit zoveel mogelijk aan bij de 

teamstructuur: elk team heeft een persoonlijke 

vertegenwoordiging. Deze persoon haalt op wat er 

speelt binnen het team en welke mogelijke 

adviesaanvragen op stapel staan. 

Plenair overleg De Participatieraad komt 10 keer per jaar bijeen. De 

afdeling MO is bij dit overleg vertegenwoordigd 

middels de vaste contactpersoon of een vervanger. 

Werkgroepen per kolom: 

• Jeugd 

• Werk inkomen en 

participatie 

• Zorg, Wonen, Welzijn 

en leefbaarheid 

Deze werkgroepen functioneren zelfstandig en 

stellen het advies op. Met de beleidsadviseur 

worden afspraken gemaakt hoe informatie per 

onderwerp wordt uitgewisseld. Ook hier wordt 

zoveel mogelijk aangesloten bij de teamstructuur. 

Klankbordgroepen per kolom Deze werkgroepen bestaan uit inwoners, 

ervaringsdeskundigen en de leden van de 

werkgroep. 

Doel is om per onderwerp de klankbordgroep te 

raadplegen vanuit het perspectief van inwoners. 

Thematische bespreking Twee keer per jaar wordt een thema bespreking 

overeengekomen. Hierbij wordt ook zoveel mogelijk 

aangesloten bij de teamstructuur. Deze bijeenkomst 

wordt per toerbeurt door team samen met de 

Participatieraad voorbereid. 

 

7 Rol van de vaste contactpersoon van de beleidsafdeling. 
De beleidsafdeling heeft een vaste contactpersoon voor de Participatieraad. Deze 

contactpersoon heeft de volgende taken: 

• Deelnemer van het afstemmingsoverleg met de Participatieraad (zie hierboven) 

• Budgethouder en accordeert de ingediende nota’s van de Participatieraad 

• Opstellen van benoemingsbrieven van de leden op voordracht van de 

Participatieraad. 

• De afdeling informeren en adviseren over de adviesrol van de Participatieraad 

en de samenwerkingsafspraken. 
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8 Cliëntenparticipatie regionaal en regionaal advies 
Er zijn beleidsonderwerpen waarbij regionaal wordt afstemt. De wijze van 

besluitvorming varieert sterk. Soms wordt er alleen afgestemd dat wil zeggen elke 

individuele gemeente neemt zelfstandig een besluit. Soms fungeert Zwolle daarbij als 

centrumgemeente in de zin dat Zwolle besluiten neemt na regionale afstemming met 

regiogemeenten.  

Voorbeelden van beleidsonderwerpen die regionaal afstemming vragen zijn Beschermd 

Wonen, Maatschappelijke Opvang en Volwasseneducatie (WEB). Per geval wordt het 

proces vooraf besproken, inclusief de adviesrol. Als regel wordt door de Participatieraad 

Zwolle een advies opgesteld voor het Zwolse college. De Participatieraad stelt dit 

advies op met inbreng van de cliëntenraden van andere gemeenten binnen de regio 

IJsseland/Zwolle. De regiogemeenten worden geïnformeerd over het definitieve advies 

van de participatie raad en de beantwoording door het Zwolse college. 

9 Afspraken Participatieraad over bestuurlijk overleg 
Periodiek vindt overleg plaats met de collegeleden met een portefeuille in het sociaal 

domein. De agenda wordt opgesteld door de Participatieraad in samenspraak met de 

bestuursadviseur. Afhankelijk van het onderwerp wordt de betrokken beleidsadviseur 

uitgenodigd om aanwezig te zijn. De beleidsadviseur stemt met portefeuillehouder af 

welke inhoudelijk punten vanuit de gemeente aan de orde komen. 

 


