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Verordening Participatieraad Weert 2020.

Voorstel

1. Aan de raad voorstellen: De verordening Participatieraad Weert 2020 met ingang
van 1 januari 2O2O vast te stellen.

2. Aan de raad voorstellen: De verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet
gemeente Weert 2015, vastgesteld 22 december ZOt4 en de verordening
cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening Cranendonck, Nederweert en Weert
vastgesteld op 5 oktober 2010 gelijktijdig in te trekken.

Inleiding
De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan ten behoeve van het college, dat
gevraagd en ongevraagd en bij voorkeur samenhangend en integraal advies uitbrengt op
het sociaal domein: Participatiewet (Pw), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),
Jeugdwet en de Wet sociale werkvoorziening (WSW).

De belangrijkste thema's hierbij zijn: zorg, welzijn, wonen, vervoer, (beschut) werk,
inkomen, armoedebestrijding, participatie, leefbaarheid en jeugdzorg.

Momenteel is de Participatieraad in oprichting en vervangt het Cliëntenplatform Minima
Weert, het WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-platform en de WSW (Wet sociale
werkvoorzieni ng)-raad.

Naast het CPM, WMO-platform en WSW-raad is er ook een afvaardiging van het Lokaal
Zorg Overleg (LZO) opgegaan in de Participatieraad.

Met ingang van 1 januari 2O2O wordt door vaststelling van de Verordening Participatieraad
Weert 2Q2O de status van deze raad geformaliseerd.
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Beoogd effect/doel
Door het vaststellen van de verordening Participatieraad 2O2O kan de Pafticipatieraad het
college adviseren en hiermee een bijdrage leveren aan de vorming en evaluatie van het
gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein"

Argumenten
Doel van de Participatieraad is om met adviezen aan het college een bijdrage te leveren
aan de vorming en evaluatie van het gemeentelijk beleid blnnen het sociaal domein en

waar mogelijk te participeren in de voorbereiding. De adviezen zijn niet bindend.

De Participatieraad behaftigt de collectieve belangen van inwoners uit Weert.

De Participatieraad optimaliseert samen met de beleidsambtenaren van de gemeente

Weeft het beleid van het sociaal domein.

Door vaststelling van de verordening Participatieraad 2020 krijgt de nieuwe
Part¡cipatieraad een formele status. De huidige verordeningen op het gebied

cliëntenparticipatie Pw, WMO en WSW komen te vervallen.

De takcn en bevoegdheden van de voorzitter en leden zijn beschreven in de verordening.

De participatieraad kent ten hoogste 11 leden (inclusief voorzitter).

De Participatieraad onderhoudt contacten met alle delen van de Weefter samenleving en

kan zo adviezen geven aan de gemeente die direct vooftkomen uit belangrijke signalen uit
de samenleving.

De participatieraad is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en maakt geen deel

uit van de gemeentelijke organisatie.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
De leden van de Participatieraad ontvangcn ccn vergoeding van € 35 (vastgelegd in het
huishoudelijk reglement) per persoon per bijgewoonde vergadering. Daarnaast stelt de
gemeente vergaderruimte- en faciliteiten beschikbaar. De totaalkosten bedragen circa

€ 6.750 per jaar. De gemeentelijke kosten voorde per l januari 2020 vervallen
adviesorganen bedroegen € 5.100 op jaarbasis, deze kosten vervallen per 1 januari 2O¿O

per saldo zijn er meerkosten voor een bedrag van € 1.650. Deze financiële gevolgen

komen ten laste van het beschikbare budget voor bijzondere bijstand en minimabeleid
(6140001).

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Zie raadsvoorstel

Comm unicatie/ particiPatie
De Participatieraad in oprichting is betrokken geweest in de voorbereiding en opstellen van

de Verordening Participatieraad Weert 2020'

Overleg gevoerd met
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Intern

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:

. Nancy Peeters, afdelingshoofd WIZ

. Sander Linssen, kwaliteitsmedewerker/ beleidsmedewerker pw WIZ

. Paul Hecker, iurist WIZ

. Ingrid Willems, beleidsadviseur OCSW
o Mieke Kuijpers, beleidsadviseur OCSW
. Patricia Vos, financieel adviseur

a De verordening Participatieraad Weert 2020.
Huishoudelijke regelement Participatieraad Weert.
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