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Werkplan PAR 2020
Inleiding
De zomer weet niet van wijken, maar 2020 komt er hoe dan ook aan. Tijd voor het jaarlijks actieplan
van de PAR voor 2020. In de verordening die door de gemeenteraad van Waddinxveen is vastgesteld,
is aangegeven dat er om deze tijd van het jaar een werkplan voor het komend jaar wordt opgesteld.
Een plan voor 2020 kan alleen maar een heel globaal plan zijn. Er lopen nu nog adviesaanvragen, die
waarschijnlijk voor de jaarwisseling zijn afgerond. Geplande ongevraagde adviesstukken voor 2020
hebben we nog niet. Kortom de invulling 2020 is nog in progress.

Lopende adviezen
1.

2.

3.

Beleidskader sociaal domein. Advies wordt medio september bij het college ingediend.
Besluitvorming in de gemeenteraad zal nog dit jaar plaats vinden. Op onderdelen zullen
uitwerkingsplannen komen. Sommigen zullen de PAR bereiken, andere niet.
Detailhandelsstructuurvisie is inmiddels door het college vastgesteld. De PAR heeft inbreng
gehad in de KERNgroep die mede op basis van het initiatief van de raad een bijgestelde visie
heeft ontwikkeld. Besluitvorming heeft in september plaatsgevonden. In tegenstelling tot de
vorige – niet vastgestelde visie- zal er geen actieplan komen. Daarvoor in de plaats zal de
KERNgroep, waarin de PAR dus vertegenwoordigd is, de ontwikkelingen monitoren. Dit wordt
een activiteit voor 2020.
Locaal Gezondheidsbeleid. Ook hiervoor loopt het adviestraject. Begin oktober zullen we het
college adviseren. Daarna volgt er besluitvorming in de gemeenteraad. Afhankelijk van de
besluitvorming starten er activiteiten in het kader van het volksgezondheidsbeleid die
doorlopen naar 2020.

Evaluatie minimabeleid
Het komend jaar wordt het minimabeleid geëvalueerd. De PAR is in 2019 bij voorbereidende
besprekingen betrokken en zal over dit onderwerp advies uitbrengen.

Omgevingsvisie
De PAR laat zich regelmatig informeren over de voortgang van de omgevingsvisie. In bijeenkomsten
van de PAR is ambtelijk regelmatig de stand van zaken gemeld. De kern van de aanpak ligt vast in een
startnotitie die in maart 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op dit moment ontbreekt het
overzicht van de stand van zaken. Echter voor de jaarwisseling zullen stappen worden gezet en 2020
zal advisering plaatsvinden.
Op dit moment ligt de vraag voor hoe wij nog meer deskundig kunnen worden en op welke manier
we dit heel brede onderwerp kunnen aanpakken.

Ongevraagd advies reïntegratiebeleid
We hebben in juni 2018 ongevraagd advies over evaluatie van delen van het reïntegratiebeleid
uitgebracht. Rond dit advies is het nodige overleg met de gemeente gevoerd. Over het advies zelf is
ook herhaaldelijk met de gemeente gesproken en is er over en weer gemaild. Op dit moment hebben
we ons op het standpunt gesteld, dat als er nog onduidelijkheden bij de gemeente zijn wij overleggen
en dat we nu vragen om een standpunt van het college over dit stuk. Zeer waarschijnlijk zal dit voor
volgend jaar nog werk opleveren.
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Wet Voorzieningen Geestelijke Gezondheidszorg en beschermd wonen
Op deze terreinen komen nieuwe activiteiten op de gemeente af. Wij zullen het komend jaar op deze
zaken adviseren.

Geïntegreerde verordening
De activiteiten op het sociaal domein brengen de gemeente in een situatie dat zij een nieuwe
geïntegreerde verordening op gaan stellen. Hierin komen alle bestaande regelingen samen. Voor de
PAR levert dit een intensief adviestraject op. In 2016 is eerdere over een geïntegreerde verordening
geadviseerd.

Mogelijk ongevraagd advies huisvestingsbeleid
Op dit moment is een werkgroep van de PAR waarin ook zeer nadrukkelijk de VAC vertegenwoordigd
is actief met onderzoek naar de huisvestingsproblematiek van ouderen. Vanuit verschillende hoeken
en gaten wordt informatie bij elkaar gebracht. Mogelijk leidt dit tot een ongevraagd advies op dit
punt.

Betrokkenheid van anderen bij de PAR
1.

2.
3.
4.

Op dit moment heeft de PAR 27 leden. Bij adviezen worden ook mensen van buiten de PAR
betrokken. Dat is eerder gebeurd bij bijvoorbeeld de Toekomstvisie en de
Detailhandelsstructuur. Bij het volksgezondheidsbeleid is een aantal organisaties benaderd die
bij de gemeente in het voortraject inbreng hebben gehad. Zij worden gevraagd input te leveren
voor ons advies. Wij zullen op basis van de ervaring deze lijn proberen voor te zetten, zodat de
PAR adviezen nog breder gedragen worden en meer gewicht krijgen.
Met de ondernemersvereniging is regelmatig overleg. Dit wordt voortgezet.
Via Twitter en Facebook verspreiden we naast de website informatie over zaken waar we mee
bezig zijn. Dit alles om bekendheid te geven aan ons werk en geïnteresseerden aan te trekken.
Er worden themabijeenkomsten voor leden van de PAR georganiseerd over een actueel
onderwerp. Daarvoor worden breed uitnodigingen verspreid: organisaties, college,
gemeenteraad, cliëntenorganisaties.

Samenstelling van de PAR
De PAR bestaat in 2020 vier jaar. Dat betekent dat voor de mensen van het eerste uur d e vraag naar
herbenoeming aan de orde is; zij zijn voor vier jaar benoemd. Dit geldt niet voor de leden van de
kamers. Voor hen is in de verordening geen zittingsduur bepaald.

Aad van Holsteijn
Voorzitter PAR
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