Participatie Aviesraad Waddinxveen
Informatie over de PAR

Het doel van de Participatie Adviesraad Waddinxveen (PAR) is om
de gemeente Waddinxveen gevraagd en ongevraagd te adviseren
over beleidszaken binnen het sociaal domein en wonen. Verder het
signaleren van knelpunten die binnen doelgroepen ervaren worden.
Elke gemeente is verplicht inwoners te betrekken bij bepaalde
beleidszaken. Met name op het gebied van de Participatiewet, de
Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Hiervoor is in 2015 de PAR opgericht, een vrijwilligersorganisatie.
In de eerste 6 jaar zijn door de PAR 34 adviezen uitgebracht.

Waaruit bestaat de PAR?

De PAR bestaat uit vier kamers, met elk hun eigen specifieke terrein:
Jeugd, Opvoeding en Onderwijs
Leefbaarheid, Veiligheid en Wonen
Werk en Inkomen
Zorg en Welzijn
Elke kamer heeft, naast de kamerleden, 1 of 2 kamervoorzitters. De PAR heeft daarnaast een centrale
voorzitter en secretaris.

Hoe gaat dat met een advies?

Per adviesaanvraag wordt vanuit de kamers een werkgroep geformeerd, die aan de slag gaat met dit advies.
Vertegenwoordigers van de gemeente geven een toelichting en er kunnen vragen gesteld worden. Bij een
door de gemeente aangevraagd advies zal binnen 6 weken een advies worden gegeven. Bij een door de PAR
zelf geïnitieerd ongevraagd advies kan die periode ruimer zijn.

Gebeurt er nog meer rondom de PAR?

De PAR organiseert 1 of 2 keer per jaar een avond voor belangstellenden, rondom een thema waarop de
PAR actief is. Deskundigen geven een toelichting. Dit met het doel een discussie los te maken en informatie
te verzamelen. Zo is er een bijeenkomst geweest over Het Participatiewiel (“Wie speelt een rol in het land
van hulpverleners?”), Het Participatiecircus (“Over de samenwerking tussen hulpverleners”), Mantelzorg
(“Wat kan en moet beter?”) en de Langdurige Zorg (“SCP-Onderzoek Hervorming Langdurige Zorg”).

Vrijwilliger worden bij de PAR?
Ieder kamerlid kan op persoonlijke titel plaatsnemen in een kamer. Maar ook namens één van de vele
organisaties op maatschappelijk terrein, zoals het Diaconaal Platform, het Platform Sociaal Waddinxveen,
Ouderenorganisaties, Sportverenigingen, Jeugd- en Jongerenwerk, Onderwijs, het Ondernemersplatform, etc.

Bent u maatschappelijk betrokken? Vraagt u zich af:
“Maar wat kan/ga ik als vrijwilliger doen?”
De PAR zoekt:

U kunt op de volgende manieren meedoen:

• Meldt u aan als lid van 1 of meerdere kamers en denk en praat mee over beleidsonderwerpen.
• Heeft u specifieke kennis op 1 van de terreinen van de PAR? Kom eens op de koffie!
• Wilt u, afhankelijk van het onderwerp, een keer meewerken aan een bepaald advies?
• Heeft u zelf ideeën over zaken waar de PAR een ongevraagd advies over kan uitbrengen?

www.par-waddinxveen.nl
info@par-waddinxveen.nl

