
VOORAF
De Wet Werk en Bijstand (WWB) is vanaf 1 januari 
2015 opgegaan in de Participatiewet. Daarom is de 
WWB-adviesraad van de gemeente per 1 januari 2015 
omgezet in de Adviesraad Participatiewet. Daarmee 
is ook het werkterrein van de adviesraad verbreed, 
namelijk met de huidige doelgroep Wet sociale werk-
voorziening (Wsw) en een gedeelte van de doelgroep 
van de Wet werk en arbeidsondersteuning jongge-
handicapten (Wajong).

ALGEMEEN
De Adviesraad Participatiewet is een onafhankelijke 
adviescommissie die gevraagd en ongevraagd advies 
uitbrengt aan het college van burgemeester en wet-
houders. Dat doet zij over zaken die betrekking heb-
ben op de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en 
evaluatie van het gemeentelijk beleid met betrekking 
tot:
•  de Participatiewet,
•  de IOAW,
•  de IOAZ,
•  het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
•  de Wet sociale werkvoorziening (Wsw),
•  de bijzondere bijstand,
•  het integraal minimabeleid in de gemeente. 
In overleg met de gemeente bespreekt de adviesraad 
gesignaleerde aandachtspunten en zoekt ze naar op-
lossingen. De Adviesraad Participatiewet houdt hier-
bij het belang van de doelgroep scherp in beeld. Ze 
hoopt dat haar inzet en adviezen zullen bijdragen 
aan een optimale informatievoorziening, dienstver-
lening en ondersteuning van de gemeente Renkum 
voor de doelgroep.
In dit jaarverslag leest u welke thema’s in 2015 van 
belang waren en welke activiteiten de Adviesraad 
Participatiewet heeft ontplooid.

SAMENSTELLING ADVIESRAAD 
PARTICIPATIEWET
De Adviesraad Participatiewet bestaat uit minimaal 
zeven en maximaal dertien leden, onder wie een on-
afhankelijk voorzitter. Van de leden zijn er maximaal 
zes afkomstig van instellingen en organisaties die ac-
tief zijn op het gebied van algemeen minimabeleid 
van de gemeente Renkum. Maximaal zes leden zijn 
lid op persoonlijke titel en vallen onder de doelgroep 
van de genoemde wetten. De leden worden benoemd 
door het college van burgemeester en wethouders.

De heer F. van Kerkhof was in 2014 vanuit de Wsw-
raad als adviseur betrokken bij de WWB-adviesraad. 
Met de het stopzetten van de Wsw-raad en het om-

zetten van de WWB-adviesraad in de Adviesraad Par-
ticpatiewet is de heer Van Kerkhof benoemd tot lid 
van de Adviesraad Participatiewet. In het verslagjaar 
is verder afscheid genomen van drie leden van de ad-
viesraad: de heer R. Krenning, mevrouw F.A. van den 
Berg (CNV) en de heer G.A. Huisman (FNV). De heer 
Kerkhof heeft de functie van plaatsvervangend voor-
zitter van de heer Krenning overgenomen.

Eind 2015 was dit de samenstelling van de Adviesraad 
Participatiewet:
•  Mevrouw M.W.H. van Baal
•  Mevrouw T. Dijkstra
•  De heer F. van Kerkhof, plaatsvervangend voorzit-

ter
•  Mevrouw A. Meurs
•  De heer F.N. Michielsen, onafhankelijk voorzitter
•  Mevrouw M.R. Oude Kotte (Solidez)
•  Mevrouw M.C. Schippers (ANBO), secretaris/pen-

ningmeester
•  Mevrouw W.J. van Tuil

ONDERSTEUNING EN FACILITERING
De Adviesraad Participatieraad werkt volgens de Ver-
ordening Cliëntenparticipatie, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 
en Wsw gemeente Renkum 2015. De Adviesraad Par-
ticipatiewet kan aanspraak maken op een budget van 
de gemeente Renkum om haar taken te kunnen uit-
voeren. De leden van de adviesraad krijgen een on-
kostenvergoeding voor de werkzaamheden.

De Adviesraad Participatiewet wordt ondersteund 
door een ambtelijk secretaris, mevrouw G. Rijneveld. 
Zij is in dienst van de gemeente Renkum. De ambtelijk 
secretaris van Adviesraad Participatiewet is ook amb-
telijk secretaris van de Wmo-adviesraad. Hierdoor 
zijn naast praktische voordelen ook de inhoudelijke 
afstemming en stroomlijning tussen de beide advies-
raden onderling en tussen de adviesraden en de ge-
meente geborgd.

VERGADERINGEN EN STUDIEDAG
In het verslagjaar heeft de Adviesraad Participatiewet 
acht keer vergaderd op het gemeentehuis in Ooster-
beek. Deze vergaderingen waren openbaar. Iedereen 
kon de vergaderingen bijwonen en gebruik maken 
van het inspreekrecht. 
De agenda en de stukken van de vergadering lagen 
ter inzage bij de informatiebalie van het gemeen-
tehuis. Voor gemeenteraadsleden lagen de stukken 
ook ter inzage in het fractiehuis. De vergaderingen 
werden ook aangekondigd in Hoog en Laag en op de 
website van de gemeente Renkum. 

Bij de vergaderingen waren in principe steeds wet-
houder drs. A.D. Ruwhof en teammanager Sociale 
Zaken, mevrouw C. Van der Worp of haar plaatsver-
vanger mevrouw I. Ramackers aanwezig. Waar nodig 
werden beleidsambtenaren uitgenodigd om advies-
stukken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Verder vond op 18 november 2015 de jaarlijkse stu-
diedag van de Adviesraad Participatiewet plaats. De 
onderwerpen van de studiedag waren de actualitei-
ten in de Participatiewet (onder andere de Wet taal-
eis) en het adviesproces en de adviesbrief.

ADVIESRADEN/CLIËNTENPARTICIPATIE BINNEN 
HET SOCIAAL DOMEIN IN DE GEMEENTE 
RENKUM

In 2014 waren er diverse gesprekken over de gewenste 
toekomstige rol en positie van de adviesraden binnen 
het sociaal domein. Die gesprekken waren  tussen de 
gemeente en de Wmo-adviesraad, de Adviesraad Par-
ticipatie wet (toen: WWB-adviesraad), de Wsw-raad 
en de Jongerenadviesraad in oprichting.
Mede op basis daarvan besloot de gemeente om per 
1 januari 2015 de bestaande adviesstructuur zoveel 
mogelijk in stand te houden:
De Adviesraad Participatiewet richt zich op de Partici-
patiewet (uitgebreid met de huidige doelgroep Wsw 
en gedeelte Wajong)
De Wmo-adviesraad adviseert over de (gewijzigde) 
Wmo en de Jeugdwet (nieuw).
Daarnaast is een Jongerenraad opgericht die door de 
gemeente ook om (aanvullend) advies gevraagd kan 
worden.
Het college heeft aangekondigd eind 2015 te bekij-
ken of het nodig is om deze adviesstructuur nog aan 
te passen. Bij het opstellen van het jaarverslag was 
hierover nog niets bekend.

SAMENWERKING EN AFSTEMMING MET DE 
WMO-ADVIESRAAD, DE JONGERENRAAD EN 
HET GEZAMENLIJK BESTUURLIJK OVERLEG 
MET HET COLLEGE VAN B&W

Het adviesterrein van de Adviesraad Participatiewet 
en de Wmo-adviesraad overlapt inhoudelijk gedeel-
telijk. Daarom is afstemming gewenst. De gezamen-
lijke ambtelijk secretaris coördineert het onderling 
contact. De adviesraden wisselen verslagen van de 
vergaderingen uit. Waar nodig brengen ze gezamen-
lijke adviezen uit. 

In het 2015 hebben de Wmo-adviesraad en de Ad-
viesraad Participatiewet geen gezamenlijke adviezen 
uitgebracht. De beide adviesraden hebben wel af-
zonderlijk adviezen uitgebracht over gelijke advies-

aanvragen. Het ging om de adviesaanvragen over de 
Beleidsregels en nadere regels Participatiewet, Uit-
voeringsnotitie Participatiewet, onderdeel arbeids-
marktondersteuning, Kadernota Sociaal Domein (de 
transformatie). Verder heeft de Wmo-adviesraad bij 
het College aangegeven dat zij zich aansloot bij het 
advies van de Adviesraad Participatieraad over de Be-
leidsregels Bijzondere bijstand. Dit gold ook voor het 
advies over de Verordening GelrePas.

Aan het begin van 2015 was er een kennismaking tus-
sen de leden van het dagelijks bestuur van de Wmo-
adviesraad, de Adviesraad Participatieraad en de Jon-
gerenraad. Met de Jongerenraad worden inmiddels 
ook de agenda´s en verslagen van de vergaderingen 
uitgewisseld.

Er is in 2015 geen formeel jaarlijks bestuurlijk afstem-
mingsoverleg geweest tussen de Wmo-adviesraad en 
de Adviesraad Participatieraad met het college. Het 
streven is dat dit afstemmingsoverleg begin 2016 
plaatsvindt. 

In december nodigde de gemeente de adviesraden 
uit voor een gemeenteraadsbijeenkomst over de 
(door)ontwikkeling van het sociaal domein.

COMMUNICATIE EN INFORMATIE ACHTERBAN
Er is een folder van de Adviesraad Participatieraad. 
Daar staat in wat de Adviesraad Participatieraad is, 
hoe deze is samengesteld en vooral ook waarom de 
adviesraad er is. De folder staat in het folderrek in de 
hal van het gemeentehuis in Oosterbeek. 

Verder staat informatie van de Adviesraad Participa-
tiewet op de website van de gemeente Renkum (on-
der: Bestuur en Organisatie/College B&W/Adviescom-
missies).
Op de website zijn naast algemene informatie over 
de adviesraad ook de agenda en de verslagen van 
de vergaderingen, en de door de adviesraad uitge-
brachte adviezen en de reacties van de gemeente te 
vinden. 
De vergaderingen worden ook aangekondigd in 
Hoog en Laag. 

Tot slot onderhouden alle leden hun eigen netwerk, 
waarmee ze ook informatie uitwisselen. In de verga-
deringen is ‘Signalen uit de achterban’ een vast agen-
dapunt. Deze signalen worden besproken en zo no-
dig bij de gemeente onder de aandacht gebracht om 
gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.
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Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Burgemeester en Wethouders
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
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Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers
Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
Christelijk Nationaal Vakverbond
Federatie Nederlandse Vakbeweging
Welzijnsorganisatie Renkum/Wageningen
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INHOUD EN ADVIEZEN

De Adviesraad Participatieraad heeft in het verslag-
jaar op verzoek van het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Renkum zeven formele 
schriftelijke adviezen uitgebracht over:
• de Beleidsregels en nadere regels Participatiewet,
• de Beleidsnotitie en beleidsregels Tegenprestatie 

re-integratie,
• de Re-integratieverordening Participatiewet 2015,
• de Verordening Gelrepas 2015,
• de Uitvoeringsnotitie Participatiewet onderdeel ar-

beidsmarktondersteuning 2015-2018,
• de Kadernota Sociaal Domein, de transformatie,
• de Beleidsregels bijzondere bijstand.
Eind 2015 is een ongevraagd advies uitgebracht over 
de Wet taaleis.

De volledige schriftelijke adviezen van de Adviesraad 
Participatiewet en de reactie hierop van de gemeente 
Renkum zijn te vinden op de webpagina van de Ad-
viesraad Participatieraad op de website van de ge-
meente Renkum (via Bestuur en Organisatie/College 
B&W/Adviescommissies).

Naast de formele adviezen is er constructief overleg 
geweest in de maandelijkse vergaderingen met de 
wethouder en de medewerkers van het team Sociale 
Zaken, over een veelheid aan onderwerpen.

VOORUITBLIK NAAR 2016
In 2015 hebben de decentralisaties van de Jeugdwet, 
AWBZ-begeleiding, de Participatiewet en Passend 
Onderwijs hun beslag gekregen. In de uitvoering was 
daarbij een belangrijke rol weggelegd voor het So-
ciaal Loket van de gemeente. Er is hard gewerkt in 
2015, maar er moet in 2016 ook nog veel uitgewerkt 
worden. Het Sociaal Loket wordt daarbij doorontwik-
keld tot Sociaal Team met onder andere de introduc-
tie van de nieuwe coaches Sociaal Domein. 

Voor de Adviesraad Participatiewet is vooral de in-
voering van de nieuwe Participatiewet van belang. 
De adviesraad beschouwt het als haar taak om de ge-
meentelijke uitvoering van de nieuwe wetgeving kri-
tisch te volgen en zo nodig het college van adviezen 
te voorzien. Een aantal taken wordt in regionaal ver-
band opgepakt, waaronder het voorzien van mensen 
met een arbeidsbeperking van een baan. De gemeen-
te Renkum heeft ervoor gekozen om aan te sluiten bij 
het Regionaal Werkbedrijf FoodValley. De Adviesraad 
Participatiewet zal ook de ontwikkelingen in de regio 
volgen.

In 2015 waren in de gemeente Renkum drie advies-
raden actief op het terrein van het sociaal domein. 
In 2016 zal de vraag beantwoord moeten worden of 
de huidige adviesstructuur behouden of aangepast 
moet worden. De vraag is daarbij: hoe kan de stem 
van de inwoners het beste gehoord worden in het be-
leid en bij de uitvoering?

CONTACT
Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag 
of de Adviesraad Participatieraad in het algemeen? 
Dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen.

Adviesraad Participatiewet
Gemeente Renkum
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek
Tel: 026 3348583
E-mail: raad.participatiewet@renkum.nl


