
Naast de leden van de kamers waren van de
zijde van de gemeente aanwezig burgemeester
Cremers, wethouder Nieboer, wethouder Leferink
en verschillende gemeenteambtenaren.

Doel en opzet van de avond

De opzet van de bijeenkomst was erop gericht
zoveel als mogelijk de leden van de kamers aan
het woord te laten en met elkaar zoveel mogelijk
antwoorden te bedenken en op te schrijven.
 
De volgende vragen stonden hierbij centraal: 

• Wat is participatie voor u?
• Welke drijfveren heeft u om lid te zijn van de PAR?
• Rondom welke onderwerpen ziet u graag
   participatie ontstaan?

In telkens wisselende samenstelling kwamen
groepjes deelnemers aan een van de tafels bij
elkaar om met elkaar antwoorden op de vragen
te bedenken. Omdat alle antwoorden op een 
tafellaken werden geschreven konden de groepen
doorgaan op de resultaten van de vorige groep.
Het resultaat is een groot aantal antwoorden met
een diversiteit aan invalshoeken. In de volgende 
hoofdstukken wordt voor elk van de vragen 
een samenvatting gegeven. Als kapstok zijn de 
invalshoeken genomen die uit de antwoorden 
konden worden afgeleid. Tenslotte is nog gevraagd 
naar de voorbeelden van participatie. Voor degenen 
die alle antwoorden willen hebben: zij kunnen dit 
aanvragen bij het secretariaat van de PAR.

 
Wat is Participatie eigenlijk 
volgens U?

De antwoorden op deze vraag kunnen verdeeld
worden in grofweg twee groepen antwoorden.
Één verzameling antwoorden hebben als 
gemeenschappelijke boodschap de relatie met de
ander. ‘De ander’ kan deel uitmaken van een groep

zoals bijvoorbeeld de antwoorden ‘deelnemen
meedoen zelf en anderen’ of ‘op elkaar letten
niet wegkijken’. Er is ook ‘de ander’ waarbij de ander 
een persoon is die zich in een bepaalde 
omstandigheid bevindt. Voorbeelden van 
antwoorden die hier betrekking hebben zijn 
‘mantelzorg’ of eenzaamheid oplossen’.
De andere verzameling antwoorden gaan over
het invloed nemen op het bestuur van de gemeente.
Een deel van de antwoorden heeft een meer
algemeen karakter zoals bijvoorbeeld “alle
achterbannen erbij betrekken” en “werken in
gemeenschappelijk belang. Voorbeelden van
antwoorden die specifiek het invloed nemen op
het beleid adresseren zijn “door kritiek te geven
op beleid = Helpen van de gemeenschap
participeren” en “PAR advies moet wel serieus
genomen worden”.
 
Welke drijfveren heeft u om 
lid te zijn van de PAR? 
 
De antwoorden geven een breed scala van drijfveren
waarin wel accenten zijn te onderkennen.
Kijkend door oogharen zie je antwoorden die te
maken hebben met een innerlijke motivatie. 
Daarnaast antwoorden waarbij de drijfveer
gevoed is of wordt door wat zich in de buitenwereld
afspeelt.Een mooi voorbeeld van een antwoord dat
voortkomt uit een innerlijke motivatie is “de aard
van het beestje”. Andere voorbeelden van 
antwoorden zijn “sociale betrokkenheid” en “invloed 
willen hebben. Innerlijke motivatie zit als het ware 
in de persoon zelf. Een antwoord als bijvoorbeeld 
“betrokkenheid bij politie / maatschappij” of 
“woonomgeving veiligheid wijkplatform” komen
 voort uit de betrokkenheid bij iets in de buitenwereld.

Het  
Participatie 

Circus 
 

Op 1 november 2016 hield de  
PAR de tweede bijeenkomst met alle

leden van de kamers. De titel van
deze bijeenkomst was “Het participatie

circus” en als ondertitel “Samen
inhoud geven aan participatie”.

www.par-waddinxveen.nl
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Aan de hand van deze avond heeft de

PAR een manifest samengesteld met de
titel ‘Kijken door de ogen van de PAR’.

Hierin zijn 10 stellingen opgenomen die
kunnen gezien worden als het resultaat

van de tafelgesprekken.



Rondom welke onderwerpen 
ziet u graag participatie 
ontstaan?

Uit de antwoorden kan worden opgemaakt dat
eigenlijk alles waar de inwoners van Waddinxveen
mee te maken hebben of kunnen krijgen kan worden 
gezien als een onderwerp voor participatie. 
De vraag is algemeen naar de onderwerpen waarop 
participatie kan ontstaan. Hier kan een relatie 
worden gelegd naar de eerdere vraag namelijk 
“Wat is Participatie eigenlijk volgens U?”.
Voor elk van de onderwerpen die naar voren
zijn gebracht doet zich de vraag voor of het
gemeentebestuur het onderwerp ter hand moet
nemen of de inwoners van Waddinxveen. In
beide gevallen is de vraag of er een rol voor de
PAR is weggelegd en welke dit is. 

Bij de onderwerpen voor het gemeentebestuur is het 
denkbaar dat de PAR een ongevraagd advies opstelt. 
Dit geldt niet voor alle onderwerpen omdat een deel 
buiten het domein van de PAR ligt. 

Voor de onderwerpen die op het bordje van de 
inwoners liggen, is het vanzelfsprekend dat een 
wijkplatform of andere organisaties van inwoners 
van Waddinxveen dit oppakken. Alle onderwerpen die 
tot het sociaal domein horen, liggen op het bordje 
van de PAR.

Uit de lijst van onderwerpen zijn dit bijvoorbeeld
Kwetsbare kinderen, Let op eenzame jongeren,
Communicatie tussen verschillende zorgverleners
en de (Hang) jongeren. Voorbeelden van Participatie
Onderwerpen die horen tot het domein van de
openbare orde en veiligheid zoals ‘de bereikbaarheid
van de politie’ en ‘het beheer van de openbare ruimte 
zoals Stadsaangezicht Waddinxveen bv Lidl’ en 
‘Leefomgeving mooier’ horen niet tot het domein 
van de PAR. 

Voorbeelden van Participatie

Tijdens de bijeenkomst is ook gevraagd naar
voorbeelden van participatie. Kijkend naar de 
voorbeelden dan valt op dat deze allemaal gaan 
over samen dingen doen van de inwoners van 
Waddinxveen. Voor enkele geldt dat de gemeente 
nog een handje helpt door het organiseren van 
bijeenkomsten. Het zijn en blijven de inwoners van
Waddinxveen die ervoor moeten zorgen dat er
sprake is van participatie in de zin van samen
dingen doen.

De voorbeelden die naar voren zijn 
gebracht zijn: 
 
• Belasting betalen
• Buurtpreventie
• Inrichting speelplekken
• Koppelkoffie
• Mantelzorg
• Sportcafe
• Vrijwiligerswerk
• Wijkplatforms

 
 

MOGEN WE ZO AF EN 
TOE UW KENNIS EN 

ERVARINGEN LENEN?
www.par-waddinxveen.nl 

ook op facebook, zoek op facebook naar 
“PAR-Waddinxveen” en volg ons.



De kijkwijzer van de PAR
 
De wijze van kijken naar de samenleving wordt 
goed verwoord in een citaat uit de NRC van 23 
november 2016 waarin Prof. dr. Theo Schuyt, 
hoogleraar Filantropische Studies aan de VU 
stelt  “Nederland blijft het land van de ‘regent ’ (de 
overheid), de ‘koopman’ (de markt) en de ‘dominee’ 
(maatschappelijke betrokkenheid). Dat zou moeten 
doorklinken in hoe politici en politieke partijen zich 
de samenleving van de toekomst voorstellen.”
In de ogen van de PAR kunnen wij de samenleving in 
essentie voorstellen als het samenspel tussen  het 
gemeentebestuur (de regent), de burgersamenleving 
(maatschappelijke betrokkenheid) en de markt (de 
koopman). drie partijen. De verbeelding van de 
samenleving is weergegeven in figuur 1. 

De samenleving bestaat uit enerzijds wat elk 
van de partijen doet en laat en anderzijds hoe ze 
voortdurend met elkaar omgaan. Elk van de partijen 
bestaat alleen bij de gratie van de aanwezigheid van 
beide andere partijen. De drie partijen hebben elk een 
eigen rol en doen dat in een voortdurende onderlinge 
wisselwerking.
Het gemeentebestuur zorgt, als onderdeel van 
de overheid, voor vaststellen, handhaven en 
uitvoeren van de wetten en de regels. Deze zijn 
van belang voor een ordelijke gang van zaken 
binnen de burgersamenleving en de markt. 
Waar het gaat om het uitvoeren van wetten 
en regels zijn deze belangrijk voor de interactie 

van de burgersamenleving en de markt met de 
gemeentelijke organisatie. De burgersamenleving 
wordt gevormd door de inwoners van Waddinxveen 
en alle gemeenschappen en maatschappelijke 
organisaties die binnen de burgersamenleving 
een rol vervullen. De interactie tussen het 
gemeentebestuur en de burgersamenleving wordt 
bepaald door de rol die het gemeentebestuur heeft 
en wil invullen. De burgersamenleving bepaalt 
zelf wat zij wil regelen. Hier is ook aan de orde 
wat de burgersamenleving moet regelen in het 
kader van begrippen zoals zelfredzaamheid en 
eigen regie. De markt bestaat uit alle organisaties 
die tegen betaling goederen en diensten leveren. 
Dit betreft zowel het leveren van goederen en 
diensten aan de burgersamenleving als aan de 
gemeentelijke organisaties die vallen onder het 
gemeentebestuur. De organisaties die tegen betaling 
diensten leveren in het sociaal domein horen 
tot de markt. De betaling van deze diensten kan 
overigens plaatsvinden door de betrokken burger 
of het gemeentebestuur. De markt is gebonden 
aan de regels van het gemeentebestuur en de 
mogelijkheden die worden geboden. Daarnaast wat 
de burgersamenleving wil afnemen aan producten  
en diensten. 

In het samenspel tussen gemeentebestuur, 
burgersamenleving en de markt spelen opvattingen, 
normen en waarden een belangrijke rol. Fenomenen 
als de participatieve samenleving, de eigen 
kracht van de burgersamenleving, de duurzame 
samenleving en het sociaal ondernemerschap 
zijn te duiden als beweging in de verhouding 
tussen de Gemeente als de overheid, de markt 
en de burgersamenleving. Steeds gaat het over 
publieke waarde, die tot stand wordt gebracht in 
de wisselwerking tussen de markt, de overheid of 
de burgersamenleving. Het gaat om kwaliteit van 
de publieke ruimte, maar ook om het kunnen lenen 
van een boek. Om de mogelijkheid om mensen te 
ontmoeten, om een oudere te helpen om 
boodschappen in huis te halen, maar ook om de
opwekking van energie en het aanbieden van zorg.

Kijken 
door de 

ogen van 
de PAR 

 

www.par-waddinxveen.nl
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Figuur 1:  
de partijen die 
de samenleving 
vormen



Het PAR netwerk 
 
Het PAR netwerk omvat de burgersamenleving, de 
markt en het gemeentebestuur met de gemeentelijke 
organisatie. Het netwerk van de PAR bestaat uit de 
inwoners van Waddinxveen die deel uitmaken van 
een van de kamers van de PAR. Tevens alle inwoners 
die zich willen inzetten in het proces van gevraagd 
en ongevraagd adviseren van het college. De leden 
van een kamer zitten op persoonlijke titel in de 
kamer of als vertegenwoordiger van een organisatie. 
Dit kan zowel een maatschappelijke organisatie zijn 
als een organisatie die deel uitmaakt van de markt. 
Het netwerk van de PAR is uitgebeeld in figuur 2. 
Het gemeentebestuur en de medewerkers van de 
gemeentelijke organisatie maken op een specifieke 
manier deel uit van het PAR netwerk. Om een goed 
gefundeerd gevraagd advies uit te brengen is het 
essentieel om de inhoud van het verhaal waarop 
het advies betrekking heeft goed te begrijpen. Dit 
kan alleen op basis van een goed gesprek waarin 
de bedoeling en de inhoud van het verhaal duidelijk 
wordt. Voor een ongevraagd advies geldt dat deze 
alleen enig effect kan sorteren als de bedoeling en 
inhoud van het advies wordt begrepen  
Het netwerk van de PAR maakt het mogelijk om 
naast de kennis over de partijen in de samenleving 
ook de wisselwerking tussen de partijen te kennen en 
te doorgronden.
 

  

1. Leden van de PAR zijn betrokken met 
mensen; ze willen een spreekbuis zijn voor 
ervaringsdeskundigen. 

2. De PAR biedt een plaats waar  
geluisterd wordt.

3. De PAR staat voor participatie: 
mensen erbij betrekken, mee laten  
denken.

4. De PAR beïnvloedt gevraagd  
en ongevraagd het regionale en  
gemeentelijke beleid.

5. De PAR besteedt aandacht aan zorg voor 
jeugd, zieken, gehandicapten en ouderen 
(o.a. Souburgh).

6. Participatie is het ondersteunen van 
mensen uit je omgeving.

7. Participatie is het zorgen voor een ander 
door mee te werken aan een veilige/schone 
leefomgeving.

8. Participatie betekent aandacht voor 
kwetsbare doelgroepen zoals ouderen,  
kinderen, zieken, allochtonen en minima.

9. Participatie richt zich op  
eenzaamheidsbestrijding.

10. Participatie leidt tot preventie.

De visie   
gevangen 

in een  
manifest 

 
De PAR luistert en koestert zijn netwerk.

Daarom hebben we een manifest samengesteld 
aan de hand van de sessie op 1 november. 

Het manifest geeft in 10 stellingen weer hoe de 
PAR-Waddinxveen staat in zijn rol. 

(zie blauwe gedeelte) 
  

 

Figuur 2:  
het netwerk van 
de PAR
Het netwerk van 
de PAR maakt 
het mogelijk om 
voor gevraagde 
en ongevraagde 
adviezen te 
putten of gebruik 
te maken van de 
inzichten in de 
samenleving.
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Wat is het werkterrein van de PAR? 
 
De PAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de 
gemeente over het beleid binnen het Sociaal Domein. 
Daaronder wordt verstaan het hele terrein waar 
de gemeente in het kader van de decentralisatie 
verantwoordelijk voor is. Dus van uitkeringen tot 
hulp voor jongeren, van het als werkloze zoeken naar 
een nieuwe baan tot de aanschaf van een rollator. 
Het werkgebied is dus veel omvattend.

Maar waar ligt de grens? Er zijn niet veel 
beleidsterreinen bij de gemeente die niets met het 
sociale, de mens, te maken hebben. Maar er moet 
wel een grens zijn.

Startpunt is de wetgeving die vanaf 1 januari 2015 
geldt en die de gemeente verantwoordelijkheden 
geeft. Het gaat dan met name om de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de 
Participatiewet.

Maar er gebeurt natuurlijk veel meer in Waddinxveen. 
Sportbeleid is bijvoorbeeld zo’n terrein. Hier is de 
gemeente verantwoordelijk voor, maar dit onderwerp 
valt niet onder die wetten.

De PAR kiest voor een praktische benadering: kan zij 
iets toevoegen dan pakt ze het op. Lukt dat niet binnen 
afzienbare tijd dan worden andere wegen gezocht.
De samenstelling van de PAR, de contacten vanuit 
de PAR met andere personen en organisaties zijn 
voor beantwoording van de vraag of de PAR er  
iets mee kan doorslag gevend. Daarover zal bij  
twijfel over een gevraagd advies per geval met de 
gemeente worden overlegd.
Het geven van ongevraagd advies kan ten alle tijden. 
Daarvoor heeft de PAR het initiatief.

De werkwijze met kamers

De PAR werkt met vier kamers, waarbinnen 
de adviezen worden voorbereid. Komt er een 
adviesaanvraag binnen, dan wordt door de 

voorzitters besloten welke kamer het voortouw 
neemt en welke kamers geacht worden een bijdrage 
te leveren.

In de praktijk bereidt een werkgroep of een lid binnen 
de kamer een advies voor. De adviezen van de 
kamers worden door de PAR tot een geheel gemaakt. 
Zo komt een integraal advies tot stand.

Van begin af aan is aangegeven, dat de kamers 
hulpconstructies zijn om tot een advies te komen.

Het is ook mogelijk een werkgroep te maken waarin 
de verschillende kamers vertegenwoordigd zijn. 
Dan heb je van af het begin een meer integraal 
advies. De komende tijd zal er met deze aanpak 
geëxperimenteerd worden.

De kamers vergaderen 4 – 5 keer per jaar. Veel gaat 
via de mail. Adviezen komen vaak op een dergelijke 
manier tot stand. Er wordt ook met werkgroepen 
gewerkt, die naar behoefte bij elkaar komen. Deze 
werkwijze wordt ook in 2017 voortgezet.

De indeling in kamers staat niet ter discussie. Het is 
van groot belang op verschillende meer afgesloten 
werkterreinen binnen een kamer ervaring uit te 
wisselen en kennis op te bouwen. De betrokkenheid 
van de leden geldt in eerste instantie ook het terrein 
van de kamer.

Het opbouwen van netwerken

Mensen zijn lid van een kamer omdat ze in een 
bepaald onderwerp geïnteresseerd zijn of een 
bepaalde achterban vertegenwoordigen. De interesse 
kan onder meer gebaseerd zijn op werkervaring met 
een bepaald terrein of omdat men er als cliënt iets 
mee te maken gehad heeft.

Voor een goede advisering door de PAR is een goed 
netwerk noodzakelijk. Komt er een adviesaanvraag 
binnen dan moet snel een vraag kunnen worden 
voorgelegd aan een organisatie of aan een persoon 

Inleiding 

De PAR is vanaf 25 april 2016 actief. De gemeentelijke 
regeling geeft aan dat de PAR voor 1 september 2016 
een plan voor 2017 moet opstellen. Daaraan wordt 
de begroting 2017 toegevoegd. Dit plan speelt een 
rol in de besluitvorming binnen de gemeente over het 
begrotingsjaar 2017.
 
Er is tot begin augustus 2016 een vijftal adviezen 
uitgebracht. Dat levert te weinig ervaring op om als 
basis te dienen voor een gedetailleerd uitgewerkt plan 
voor 2017.
 
Dit werkplan heeft een voorlopig karakter en kan in de 
loop van 2017 nog verder worden aangepast, als de 
ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Wat wil de PAR zijn?

De PAR geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd 
advies. Gemeentelijk beleid is dus maar een van de 
onderwerpen waar de PAR zich mee bezig houdt. 
Burgerparticipatie wordt door de PAR vorm en inhoud 
gegeven. Dat betekent dat de PAR bekend moet zijn. 
Dat betekent, dat de PAR informatie moet krijgen van 
organisaties, burgers en instellingen. Dat betekent dat 
de PAR actief in Waddinxveen aan de gang gaat om 
participatie te faciliteren.

Werkplan 2017



die ergens ervaring mee heeft of deskundig is.

De PAR gaat in de komende tijd het netwerk verder in 
kaart brengen en contactpersonen aanwijzen die een 
deel van het netwerk bestrijken.

Centrale bijeenkomsten

Minimaal twee keer per jaar worden centrale 
bijeenkomsten georganiseerd rond een actueel 
thema. Deze bijeenkomsten hebben primair een 
educatief karakter voor alle leden van de kamers. 
De bijeenkomsten zijn openbaar, zodat ook anderen 
mee kunnen doen aan de discussie.

Op deze bijeenkomsten wordt ook de gelegenheid 
geboden centraal of in de kamers verder over 
onderwerpen te spreken.

Op deze bijeenkomsten is er uiteraard de 
mogelijkheid tot ontmoeting en het uitwisselen van 
ervaringen. 

Deze bijeenkomsten moeten ook  “gezellig” zijn. 
Je moet het fijn vinden met de PAR mee te kunnen 
doen. Dat is de beste basis voor creativiteit. 

Ambtelijke contacten met de gemeente

Vanuit de verschillende kamers zijn er kontakten 
met de betreffende beleidsambtenaren. Bij de 
verschillende adviesaanvragen is het van nut 
gebleken als er vooroverleg is. De kamer kan op deze 
manier kennis opdoen over het onderwerp. Ook kan 
er richting gegeven worden aan de adviesaanvraag. 
Wat is het meest interessant? Waar ligt een 
probleem? De ervaringen tot nu toe zijn positief in 
die gevallen dat er vooroverleg was.

Onbekend maakt onbemind zegt het 
spreekwoord. Dat geldt ook hier. In de afgelopen 
tijd is tijd geïnvesteerd in kennismaken met 
gemeenteambtenaren. Dat heeft geleid tot 
korte informatielijnen. De PAR is mede daardoor 

uitgenodigd voor bijvoorbeeld kick-off voor het 
jeugdbeleid. Een dergelijke bijeenkomst geeft de PAR 
de gelegenheid een beeld te vromen wat er speelt, 
biedt de mogelijkheid met organisaties kennis te 
maken en geeft inzicht in de wereld achter de nota’s.

De centrale contactfunctionaris is in de zomer 2016  
vertrokken en opgevolgd door een nieuwe. Vanuit 
de PAR is er grote behoefte aan iemand binnen 
de gemeente die het totaal aan adviesaanvragen 
overziet. Het is van groot belang, dat er een planning 
van adviesaanvragen komt. Voor de PAR is dat van 
belang om zelf intern het werk te verdelen en te 
organiseren en contacten te leggen met mensen 
buiten de kamers.

Vanuit de gemeente zal die contactfunctionaris 
met de PAR moeten zorgen voor een goed 
communicatietraject, waardoor mensen in 
Waddinxveen weten over welke onderwerpen 
adviesaanvragen lopen en zij een inbreng kunnen 
leveren. 

Bij het uitbrengen van het advies wordt van de 
centrale contactfunctionaris een actieve houding 
verwacht in de richting van het accepteren van het 
advies binnen het beleid. 

De betaling van rekeningen loopt in principe ook via 
de contactfunctionaris. De PAR heeft een kleine kas 
van € 1000 voor het doen van kleine betalingen. 
Andere rekeningen worden rechtsreeks door de 
gemeente betaald.

De ambtelijke contacten met de gemeente worden 
in het voorjaar 2017 geëvalueerd. Daarbij wordt 
gekeken naar tijdsinvestering, zichtbaarheid en soort 
contacten en wat het heeft opgeleverd. Er wordt 
bezien waar zaken verder verbeterd kunnen worden.

Contacten met het gemeentebestuur 

In de verordening is opgenomen, dat de wethouders 
die het sociaal domein in portefeuille hebben, twee 
keer per jaar de plenaire vergadering van de PAR bij 
wonen. Daarnaast is er tweemaal per jaar overleg 
van een delegatie van de PAR met de betrokken 
wethouders.
In 2017 zal in deze overleggen de voortgang van 
de adviesaanvragen aan de orde worden gesteld. 
Wanneer kunnen welke adviesaanvragen ongeveer 
worden verwacht? Wat wordt er met de adviezen 
van de PAR gedaan?  Op welke manier kan de 
communicatie naar de burgers worden verbeterd? 
Is het proces van adviesaanvragen nog naar ieders 
wens?
De agenda wordt vanuit de PAR voorbereid in overleg 
met de centrale contactfunctionaris.

De ideale adviesaanvraag
 
Voor 2017 is dit de ideale adviesaanvraag:
• Vanuit de gemeente wordt aangegeven welke 
adviesaanvragen  wanneer worden gedaan.

• Er vindt ambtelijk vooroverleg plaats met de 
PAR over het onderwerp. Daarin wordt globaal 
aangegeven welke beleidsinterventies de gemeente 
wil gaan doen. Dus een a4tje met aanpak, werkwijze 
e.d. Dit overleg wordt gaan de het traject voortgezet. 
Zo kan er proactief gewerkt worden.

• Voor de feitelijke adviesaanvraag komen in een 
overleg knelpunten naar voren, wordt de status 
en het belang van de komende adviesaanvraag 
aangeven, wordt achtergrondinformatie gegeven.

• De gemeente vraagt formeel advies aan de PAR. 
De PAR heeft 6 weken de tijd om een advies uit te 
brengen.

• In de gemeenterubriek van het Hart van Holland 
wordt aangegeven over welk onderwerp advies is 
aangevraagd bij de PAR, wanneer het advies wordt 



verwacht en waar men zich kan melden bij de PAR  
( is het mailadres van de PAR)

•  Het bestuur van de PAR geeft aan welke kamers bij 
het advies worden betrokken.

•  De belangenorganisaties zoals Seniorenraad, PSW, 
Platform gehandicapten worden door de PAR op de 
hoogte gesteld van de adviesaanvraag.

•  Binnen de kamers wordt bezien op welke manier 
het advies wordt opgesteld. Dit kan met vragen 
aan alle leden van de kamer, met een preadvies, 
met inschakeling van een werkgroep etc. Ook wordt 
bezien welke mensen uit het netwerk gevraagd 
worden een bijdrage te leveren. 

•  De deeladviezen worden door het PAR bestuur 
tot een geheel gemaakt en aan het PAR bestuur 
ter besluitvorming voorgelegd. In deze fase kan het 
advies nog worden terug gelegd bij de kamer.

•   Het bestuur stelt vervolgens het advies vast en 
stuurt het advies naar de gemeente. Eventueel vindt 
er vooroverleg plaats.

•   Het advies wordt op de website geplaatst, 
waardoor een ieder kan zien wat de reactie van de 
PAR is.

•  Met de gemeente wordt overlegd over het advies 
en wordt aangegeven wat er met het advies gaat 
gebeuren.

• Er komt een formele reactie van het college op het 
advies.

•  De reactie van het college gaat met de 
beleidsstukken naar de gemeenteraad.

•  De raad neemt alles overziend een besluit.

Dit ideaal is geschreven op basis van de bestaande 
situatie. Het is noodzakelijk alle onderdelen 

kritisch te evalueren en te bezien of het naar ieders 
tevredenheid werkt. Onderdelen die bijstelling 
behoeven worden aangepakt.

Zijn de aanvragen te formeel, moet er in de 
kamers minder formeel worden gewerkt, is een 
gerichte adviesaanvraag vanuit de gemeente  met 
de mogelijkheid voor de PAR ook andere zaken 
aan te snijden te prevaleren boven de heel open 
adviesaanvraag die nu wordt gedaan etc.
Dit alles wordt in het voorjaar 2017 onder de loep 
genomen.

Het ideale ongevraagde advies

De PAR kan ook ongevraagd advies uitbrengen. Dat 
kan op een terrein zijn dat onder de drie wetten van 
de decentralisatie valt, maar ook daar buiten.
De gang van zaken zou kunnen zijn

•  Leden van een van de kamers al dan niet met 
mensen vanuit het netwerk ontwikkelen een idee
 
•  Binnen de PAR wordt aangegeven welke kamer dan 
wel werkgroep tussen de kamers het voortouw heeft
 
• Aan het gemeentebestuur wordt vier weken voor de 
indiening van het ongevraagd advies gemeld, dat er 
iets onder weg is met aanduiding van onderwerp en 
probleem
 
• Er wordt ruchtbaarheid gegeven aan het feit dat 
er aan een ongevraagd advies wordt gewerkt om 
anderen er ook bij te betrekken
 
•  Het PAR bestuur stelt uiteindelijk het advies vast

• Het advies wordt aan het gemeentebestuur 
aangeboden
 
• Het gemeentebestuur geeft aan wat ze met advies 
gaan doen.

In 2017 wordt minimaal 1 ongevraagd advies uitgebracht.

Ondersteuning van de PAR

De PAR heeft een door de gemeente betaalde 
secretariaatsmedewerker voor 8 uur in de 
week voor een periode van 46 weken. De 
secretariaatsmedewerker bereidt correspondentie 
van de PAR voor, legt een archief aan, zoekt 
informatie bij elkaar die voor het werk van de PAR 
belangrijk is, ondersteunt in bijzondere situaties de 
kamers, zorgt voor de website en levert een bijdrage 
aan de communicatie.

De medewerker is in dienst van een bedrijf, dat de 
verloning doet. De gemeente huurt hem in.

Aansturing vindt door de voorzitter van de PAR 
plaats.

In het eerste kwartaal 2017 wordt deze constructie 
bezien en worden er besluiten genomen over het 
vervolg.

Aad van Holsteijn
Voorzitter


