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Inleiding 
Dit werkplan is in de zomer van 2018 opgesteld. Het geeft globaal richting aan de activiteiten van de 
PAR voor het komende jaar. De adviesaanvragen voor het komend jaar zijn nog niet bekend.  
We weten ook nog niet welke ongevraagde adviezen zullen worden uitgebracht. Gaandeweg zullen 
de activiteiten hun plaats krijgen. 
 
 

Nieuw college 
Na de verkiezingen is er een geheel nieuw college van start gegaan. Uit het collegeakkoord spreekt 
een grote ambitie op het terrein van participatie. Dat komt nog verder tot uitdrukking in het 
benoemen van een wethouder die participatie duidelijk benoemd in haar portefeuille heeft. Het 
spreekt voor zich dat dit een onderwerp is waar de PAR zich nadrukkelijk mee bezig zal houden. Het 
gaat immers om de kern van de activiteiten van de PAR. Op dit moment is nog geen enkel zicht op 
welke richting dit uit zal gaan. De PAR zal hier volop op inzetten in brainstromsessies, bijeenkomsten 
e.d. Uiteindelijk zal de PAR een advies uitbrengen over participatie. 
 
Het vorige college heeft een aantal zaken, waar de PAR bij betrokken is en advies over heeft 
uitgebracht doorgeschoven naar het volgende huidige college. Het gaat daarbij allereerst om de 
Toekomstvisie. Na het wonderlijke besluitvormingsproces in april 2017, waar het stuk voor 
kennisgeving is aangenomen, is het stuk betrokken bij de onderhandelingen voor het nu zittend 
college. Het stuk zal ook betrokken worden bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Als PAR zullen 
wij beide stukken naast elkaar leggen en een integraal advies uitbrengen bij de omgevingsvisie. 
 
Een ander stuk is de Detailhandelsvisie. Begin dit jaar heeft de PAR gevraagd advies uitgebracht over 
dit beleidsstuk. Het vorige college heeft ook dit stuk doorgeschoven naar het nieuwe college. Dit stuk 
zit nu in de besluitvorming. 
 
Tot slot ligt er nog een ongevraagd advies van de PAR over reïntegratie. De voortgang hiervan is op 
dit moment ook nog niet geheel duidelijk. 
 
 

Onderhanden werk 
Op dit moment ligt er een adviesaanvraag over Handhaven en Veiligheid. Dit stuk zal nog in 2017 
door de raad worden vastgesteld. Het vorige beleidskader loopt op 1 januari 2019 af. 
 
Er komt een adviesaanvraag over het beleidskader sociaal domein. Op dit moment vinden 
voorbereidende besprekingen plaats. De PAR is hier van begin af aan bij betrokken. De komende tijd 
zullen bijeenkomsten plaatsvinden, waar de PAR actief aan deel zal nemen. Het is de verwachting dat 
in het eerste kwartaal van 2019 een adviesaanvraag zal komen. 
 
De gemeente pakt de ontwikkeling van de omgevingsvisie op. Dit is een groot en ingrijpend traject 
met veel participatiemomenten Het is de verwachting dat dit een van de grootste adviesaanvragen 
wordt voor 2019. 
 
Er loopt op dit moment in de provincie Zuid Holland een traject gericht op het afstemmen van 
openbaar vervoer met het doelgroepenvervoer. De PAR neemt aan voorbereidende gesprekken deel 
en zal te zijnertijd advies uitbrengen. Is een ingewikkeld traject met alle gemeenten in Midden 
Holland en de Rijnstreek en vele organisaties en belangengroepen. 
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Ongevraagde adviezen 
De PAR heeft ook de mogelijkheid ongevraagd adviezen uit te brengen. Dat heeft in de afgelopen 
twee jaar nog maar een paar keer plaats gevonden. De komende tijd zullen we hier nadrukkelijk 
aandacht aan besteden. Het gaat dan om onderwerpen die actueel zijn en/of voor bepaalde 
bevolkingsgroep van groot belang zijn. Uitgangspunt van de ongevraagd adviezen is de kwaliteit van 
de PAR-advisering. Dat betekent geen pamfletten, maar stukken gebaseerd op een inhoudelijke 
analyse. Geen uitgebreide verhandelingen, maar compacte hanteerbare stukken. 
 

Contacten met andere organisaties 
De PAR zal haar netwerk verder gaan uitbreiden en intensiveren. Eerste contacten met het 
Waddinxveense bedrijfsleven hebben geleerd dat er van beide kanten raakvlakken zijn en we elkaar 
kunnen versterken. Hier gaan we verder mee aan de slag. 
 
In het kader van interne deskundigheidsbevordering wordt er met organisaties gesproken. Deze 
zullen ook worden uitgenodigd presentaties voor een bredere groep te verzorgen. In voorkomende 
gevallen worden ze “in de kaartenbak opgenomen”. Dat betekent dat ze, hoewel geen lid van de 
PAR, bij adviesaanvragen kunnen worden betrokken. Dat kan ook leiden tot ongevraagde adviezen. 
 

Interne organisatie 
De kamerindeling van het begin staat nog. Bij het opstellen van adviezen worden zo veel mogelijk 
kamers betrokken door uit hun midden leden in een werkgroep te zetten die het advies opstelt. Tot 
nu toe volstaat deze organisatievorm omdat deze onder meer voorkomt dat in ‘hokjes’ gedacht 
wordt. Maar we blijven alert of dit ook zo blijft. 
 
Recent is bij de PAR een werkgroep communicatie van start gegaan. Deze richt zich op de 
communicatie met de omgeving van de PAR. De communicatie is erop gericht om in verschillende 
media zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de activiteiten van de PAR en aan de inhoud van de 
adviezen. Dit gaat dan zowel om communicatie met de bevolking van Waddinxveen als die met 
organisaties die actief zijn op de beleidsterreinen van de kamers van de PAR. Hiermee beoogt de PAR 
bekendheid te krijgen bij de bevolking en onderdeel te worden van de netwerken van deze 
organisaties. 
 
Onze vergaderingen gaan we anders organiseren. Eerst een uur een algemeen thema voor iedere 
kamer en in de tweede helft van de avond een vergadering van de kamers. Dit betekent dat men 
elkaar vaker ziet, breder op de hoogte is van wat er inhoudelijk speelt en men zich een mening kan 
vormen. Daarnaast zijn er twee keer per jaar plenaire vergaderingen over een bepaald thema. Alle 
bijeenkomsten zijn openbaar. In de loop van 2019 wordt bekeken of dit goed werkt. 
 
In 2018 is het besluit genomen om tot een nieuwe website te komen. In eerste instantie was het de 
bedoeling daar een geheel andere structuur omheen te zetten. Uit kostenoverweging en om 
praktische redenen is ervoor gekozen de huidige website zelf om te bouwen. De huidige website zit 
technisch gezien ingewikkelder in elkaar. Dat vraagt nogal wat inzet. 
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