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Onderwerp: Beantwoording vragen Participatieraad
Toelichting bij de vragen:

De gemeente Velsen wil inwoners betrekken bij beleidsvorming, ruimte geven aan initiatieven van
inwoners en gebruik maken van kennis en ervaring van inwoners. Daarom is per 1 april 2018 in
elke gemeente een participatieraad gestart, ook in Velsen. Deze bestaat uit inwoners die samen
met de gemeente hiermee aan de slag gaan. Ook komt er een overkoepelende participatieraad
voor de IJmond. Daarin zit in ieder geval een aantal leden uit de lokale participatieraden. Samen
verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven in onze gemeenten. Dat is wat we willen
bereiken als het gaat om participatie bij sociale vraagstukken in de IJmond.
Mooie woorden en een goed plan!
Sinds de installatie in april is het stil rond de participatieraad, na het vrijgeven van de namen van
de leden hebben wij niets meer vernomen over eventuele ontwikkelingen. Als we de website van
de gemeente bezoeken en zoeken op participatieraad, komt er een beschrijving met een link naar
‘meer informatie over de participatieraad’. Als je de link volgt, kom je weer op dezelfde pagina
terecht, oftewel inwoners van Velsen hebben geen enkel inzicht wat de participatieraad doet,
wanneer ze vergaderen, wat er met hun inbreng is gedaan enz. Bovendien staan de oude
adviesraden nog ten onrechte op de website.
Omdat wij bijzonder veel belang hechten aan een goed werkende participatieraad en een goede
communicatie naar onze inwoners toe stellen wij de volgende vragen aan het college.

Vraag 1

Sinds de benoeming van de participatieraad is het stil geweest. Kan het college aangeven wat de
stand van zaken is en op welke wijze de participatieraad wordt ondersteund door de gemeente.

Antwoord vraag 1

De Participatieraad Velsen is in april jl. benoemd. De eerste periode stond in het teken van
onderlinge kennismaking, het benoemen van interesse en kwaliteiten van de leden en het
formuleren van een kernboodschap. Daarnaast hebben de leden zich verdiept in het bestaande
beleid van gemeente Velsen en in de ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Ook is geoefend
met methodieken om participatie vorm te geven. Om recht te doen aan de nieuwe innovatieve
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werkwijze is bewust gekozen om verwachtingen, doelstelling en mogelijke werkwijzen te delen
voordat de raad actief de bekendheid zoekt.
Momenteel werkt de Participatieraad aan een communicatieplan om bekender te worden voor de
Velsenaren. De afdeling communicatie van de gemeente ondersteunt hierbij. Ook naar de
gemeentelijk organisatie werkt de Participatieraad aan haar bekendheid: op 31 januari is de
Participatieraad “Gast van de raad” en ook met de ambtenaren sociaal domein organiseren we een
bijeenkomst.
De Participatieraad heeft een onafhankelijke rol en adviseert de gemeente op processen van
participatie. We werken vanuit een gelijkwaardige houding en vanuit de gemeente ondersteunen
we de participatieraad zo veel mogelijk bij het invullen van die rol. Met name in faciliterende zin
wordt de participatieraad ondersteund door medewerkers van de afdeling Sociaal Domein en
Communicatie. Daarnaast zijn medewerkers van de verschillende afdelingen beschikbaar voor
informatievoorziening.

Vraag 2

Is de participatieraad al bij elkaar geweest? Op de site lezen we dat de participatieraad maandelijks
vergadert. Hoe worden inwoners van Velsen op de hoogte gehouden van wat er besproken is en
welke adviezen er gegeven worden?

Antwoord vraag 2

De participatieraad vergadert iedere maand gezamenlijk. Daarnaast is men in kleinere teams of
werkgroepen actief rondom deelonderwerpen. Dat kan gaan om de voorbereiding van een advies,
maar ook om communicatie, agendavoorbereiding en afstemming in IJmond-verband.
Onderdeel van het gezamenlijke communicatieplan zal ook zijn hoe inwoners van Velsen
geïnformeerd kunnen worden over de activiteiten van de participatieraad.
De adviezen van de participatieraad zijn overigens gericht op het participatieproces. Daarnaast
worden door de gemeente en/of participatieraad ervaringen, meningen, ideeën of adviezen
opgehaald bij groepen inwoners. De wijze van terugkoppeling naar de deelnemende inwoners is
afhankelijk van de gekozen aanpak.

Vraag 3

Op de gemeentelijke site vind je onder het kopje meepraten in Velsen het kopje ‘participatieraad’.
In het kort wordt uitgelegd wat het doel en missie van de raad is, voor meer informatie kunnen je de
link aanklikken. Als je die volgt kom je echter weer op dezelfde site terecht. Welke informatie is er
nog meer te vinden over de participatieraad en waar kunnen inwoners dit vinden?

Antwoord vraag 3

In het onder vraag 1 genoemde communicatieplan wordt gewerkt aan goede informatievoorziening
over en door de Participatieraad. Op de website van de gemeente is al wel de kernboodschap
geplaatst. Daarnaast is er ook een logo ontwikkeld.
Vraag 4

Volgens de verordening stelt het college in samenspraak met de participatieraad,
belanghebbenden en betrokkenen jaarlijks een participatieagenda op die dient als leidraad voor de
vraagstukken waarop de participatieraad in samenwerking met de ambtelijke organisatie uitvoering
geeft aan haar opdracht. Wanneer kan de raad deze agenda verwachten?
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Antwoord vraag 4

De participatieraad en gemeente stellen gezamenlijk een jaaragenda op en zullen de
gemeenteraad hierover informeren. Dit document is dynamisch en kan tussentijds worden
bijgewerkt. In 2019 start een kwartaaloverleg tussen wethouders M. Steijn en B. Diepstraten met
de voorzitter, secretaris van de Participatieraad Velsen en de betrokken beleidsambtenaar. In het
voorjaar van 2019 organiseren de IJmondiale participatieraden een regionale bijeenkomst voor
gemeenteraadsleden, wethouders en medewerkers van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen. Doel is te informeren over de voortgang op zowel lokaal als regionaal gebied en hierover in
gesprek te gaan.
Vraag 5

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de IJmondiale participatieraad.

Antwoord vraag 5

Er is nog geen regionale Participatieraad gevormd. Deze regionale variant zou uit een delegatie
van lokale Participatieraadsleden bestaan, aangevuld met enkele andere leden. Doordat de
aanloopperiode van de lokale Participatieraden meer (ontwikkel)tijd vergt dan verwacht is besloten
de focus eerst op de lokale participatieraden te leggen. De regionale afstemming gebeurt nu
maandelijks tussen de voorzitters van de drie participatieraden. De intentie is vanuit dit
voorzittersoverleg de doorontwikkeling naar een regionale raad te bewerkstelligen. IJmondiaal
wordt al samengewerkt op specifieke regionale thema’s. De uitvoering van de participatie bij het
beleidsplan jeugd 2018 is hier een voorbeeld van.

Vraag 6

Op de site Velsen.nl staat onder het kopje ‘bestuur en organisatie’ en dan ‘college’ nog diverse
adviescommissies die thans niet meer bestaan, zoals o.a. Cliëntenraad, Gehandicaptenberaad,
WMO raad. De Milieuraad bestaat zelfs al veel langer niet meer.
Is het college het met ons eens dat communicatie over de adviesraden naar onze inwoners toe
meer aandacht verdient dat tot nu toe het geval is?

Antwoord vraag 6

Wij onderschrijven uw aanbeveling om actueler te communiceren over de participatieraad en
eventuele andere (advies)commissies Wij zullen om te beginnen zorgen voor actualisering van de
informatie op de gemeentelijke website.
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