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Inleiding 
Dit werkplan is in de zomer 2021 opgesteld. Het werkplan wordt voor een groot deel bepaald door 
adviesaanvragen van de kant van de gemeente. Daarnaast worden door de PAR ongevraagde 
adviezen uitgebracht. De afgelopen tijd is de coronapandemie van invloed geweest op de activiteiten 
van de PAR. Adviesaanvragen werden binnen de afgesproken tijd beantwoord. Soms waren en zoom-
bijeenkomsten waarin informatie werd uitgewisseld. In het algemeen moet worden vastgesteld, dat 
de onderlinge informatie-uitwisseling daardoor sterk beïnvloed is. Het aantal fysieke bijeenkomsten 
is beperkt geweest. De ontwikkelingen rond corona zullen de komende tijd van invloed zijn op de 
onderlinge communicatie. 
 

Het gemeentebestuur 
Ook de gemeente heeft door corona zijn werkwijze aangepast. Raadsvergaderingen gingen uiteraard 
door en konden via internet gevolgd worden. PAR leden hebben dat uiteraard gedaan, maar de 
betrokkenheid is toch een andere dan een bezoek aan een vergadering, al is het alleen maar omdat 
je bij het koffiemoment geen raadslieden “tegen het lijf loopt”. Iedereen hoopt dat het nieuwe 
normaal er snel zal zijn. 
Belangrijkste voor het komend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De vorige 
verkiezingen leverden een verrassende uitslag en dito college op. Bestuurlijk is er daarna het nodige 
gebeurd. De PAR volgt deze ontwikkelingen uiteraard met grote belangstelling en zal in actie komen 
als daar aanleiding voor is.  
In de verkiezingscampagne is de PAR beschikbaar voor politieke partijen om desgevraagd een mening 
over een onderwerp te geven. De PAR kiest ervoor de politieke partijen hierover niet zelf actief te 
benaderen. 
Afhankelijk van de situatie zal de PAR reageren op een collegeakkoord en collegeprogramma. Vragen 
van betrokkenen zullen worden beantwoord. 
Mochten de politieke partijen besluiten tot wederom een portefeuille participatie dan zal de PAR er 
alles aan doen om de verbindging tussen gemeente en PAR goed te maken en te houden, zodat er 
voor de burger geen verwarring ontstaat. 
Kennismaking met de nieuwe raadsleden en het nieuwe college staan uiteraard op de agenda. 
 

Gevraagde adviezen 
Op dit moment lopen er geen gevraagde adviestrajecten vanuit de gemeente. Ze zijn ook niet in 
zicht. Gelet op de komende verkiezingen zijn de verwachtingen hierover gering. Mocht er een 
adviesaanvraag komen, dan pakken we die op. 
Er is al in 2020 een evaluatie van het minimabeleid aangekondigd. Recent heeft de gemeenteraad 
besloten die door te schuiven naar 2022. Wij zullen ons ongevraagde advies over het minimabeleid 
van enige tijd terug betrekken bij de te verwachten adviesaanvraag. 
 

Project mantelzorg 
Er wordt op dit moment gewerkt aan een ongevraagd advies over mantelzorg. Vanuit het rijk wordt 
gemeenten ondersteuning geboden rond dit onderwerp een project op te zetten. 
Mantelzorg is in het hele zorgtraject altijd een heel belangrijk element geweest en wordt door de 
vergrijzing en de kostenontwikkeling binnen de zorg steeds belangrijker. Voor de client is mantelzorg 
de eerste opvang en veelal met aanvulling vanuit de zorgverlening de meest gewenste vorm van 
hulpverlening. 
Binnen dit project is een werkgroep actief waarin ook professionals meedoen om activiteiten op te 
zetten gericht op versterking van de mantelzorg. Op basis van landelijke cijfers zouden er in 
Waddinxveen ruim 4000 mantelzorgers actief zijn. Versterking begint met een inventarisatie van 
behoeften. In november wordt er een bijeenkomst rond dit thema georganiseerd. De gemeente is 
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ook bij dit project betrokken. 
Uiteindelijk zal dit in 2022 een ongevraagd advies voor het gemeentebestuur opleveren. 
 

Project clientondersteuning 
De PAR is betrokken bij het zogenaamde Koplopersproject. Met dit ook door het rijk meebetaalde 
project wordt versterking van de clientondersteuning beoogd. De PAR is rechtsreeks bij dit project 
betrokken en levert werkende weg zijn inbreng. Mogelijk leidt dit tot een aanvullend advies. 
 

Jeugdbeleid 
Op dit moment ligt er een evaluatie van het jongerenbeleid. De procedure rond dit stuk is niet 
helemaal duidelijk. Het is niet zeker dat het college hier voor de verkiezingen nog iets mee wil. 
Wij zullen advies uitbrengen over de stukken. Dit punt zal naar verwachting zeker in 2022 
terugkomen. 
 

Interne organisatie 
In het komend jaar zal de PAR meer naar buiten treden. Leden van de PAR zullen meer contacten 
met organisaties en groepen in Waddinxveen onderhouden. Dit heeft meerdere doelen. Enerzijds 
vergroot het de deskundigheid van de leden van de PAR, de kamers. Anderzijds kunnen zo eerder en 
nog meer gefundeerd ontwikkelingen worden gesignaleerd. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van 
de adviezen, maar vergroot ook de betrokkenheid. 
Op korte termijn wordt de communicatie aangepakt. Er ligt al een intern beleidsstuk. Dat gaan we 
uitvoeren.  
We zwijn al actief op sociale media en hebben natuurlijk onze website. Maar onze 
communicatieactiviteiten gaan we gerichter aanpakken.  
 
 
Aad van Holsteijn 

Voorzitter PAR 

 
 

 

 

 


