
ALGEMEEN
De Adviesraad Participatiewet is een onafhankelijke 
adviescommissie die gevraagd en ongevraagd advies 
uitbrengt aan het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Renkum over zaken die 
betrekking hebben op de voorbereiding, vaststelling, 
uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid 
gericht op:
• 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 Advies-
raad Participatiewet gesignaleerde aandachtspunten 
en zoekt deze naar oplossingen. De raad houdt hier-
bij het belang van de doelgroep scherp in beeld en 
hoopt dat de adviezen bijdragen aan een optimale 

informatievoorziening, dienstverlening en onder-
steuning door de gemeente Renkum voor de doel-
groep. In dit jaarverslag leest u welke thema’s in 2017 
van belang waren en welke activiteiten de Adviesraad 
Participatiewet heeft uitgevoerd.

SAMENSTELLING ADVIESRAAD 
PARTICIPATIEWET
De Adviesraad Participatiewet bestaat uit minimaal 
zeven en maximaal dertien leden, onder wie een 
onafhankelijk voorzitter. Van de leden zijn er maxi-
maal zes afkomstig van instellingen en organisaties 
die actief zijn op het werkterrein van de adviesraad. 
Maximaal zes leden zijn lid op persoonlijke titel en 
vallen onder de doelgroep van de genoemde wetten. 

In 2017 zijn de heren H.A.W. (Hans) Cornelissen, J. 
(Jan) Strube, J. (Jeroen) van Bijsterveld, A. Heeres 
en mevrouw R. (Riëtte) Leurink benoemd tot lid van 
de Adviesraad Participatiewet. Mevrouw T. (Tjitske) 
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 (gewijzigde) Wmo en de Jeugdwet (nieuw);
• Daarnaast is een Jongerenraad opgericht die door  
 de gemeente ook om (aanvullend) advies 
 gevraagd kan worden.
Het college had tegelijkertijd aangegeven te willen 
bekijken of het nodig/wenselijk was om deze advies-
structuur nog aan te passen. In de tweede helft van 
2016 waren er twee brainstormsessies om te kijken 
wat voor de toekomst de meest wenselijke vorm van 
cliënten participatie sociaal domein is. In 2017 zijn de 
gesprekken tussen de gemeente en (delegaties van) 
de Adviesraad Participatiewet en de Wmo-adviesraad 
hierover voortgezet. Ook de ondersteuner van de Jon-
gerenraad was hierbij aanwezig.
De centrale vragen waren: 
• Hoe kan de stem van de inwoners het beste 
 gehoord worden in het (integraal) beleid en bij  
 de  uitvoering daarvan binnen het sociaal domein;
• Welke toekomstige inwoner- en clientenparticipatie  
 in het sociaal domein past concreet bij de 
 wijzigingen en de veranderopgave? 

Globaal werd geconstateerd dat de toekomstige in-
woner- en cliëntenparticipatie in het sociaal domein 
vraagt om een meer geïntegreerde benadering die 
aansluit op het geïntegreerde gemeentelijke beleid 
sociaal domein. En een gekantelde werkwijze die aan-
sluit op de besturingsfilosofie en de gewenste inwo-
nerparticipatie. 

Adviesraad Sociaal Domein
Aan de hand van gezamenlijk geformuleerde uit-
gangspunten is het voorstel voor een nieuwe integrale 
Adviesraad Sociaal Domein tot stand gekomen. Eind 
2017 is hiervoor een concept-verordening opgesteld. 
De bedoeling is dat deze na formele advisering van de 
adviesraden begin 2018 door het college ter besluit-
vorming aan de gemeenteraad wordt vastgesteld. 

De start van de Adviesraad Sociaal Domein betekent 
tegelijkertijd het opheffen van de huidige Adviesraad 
Participatiewet en Wmo-adviesraad en het intrekken 
van de bijbehorende verordening en regeling.

De Jongerenraad en Woonadviescommissie blijven ge-
zien hun specifieke rol en taak ongewijzigd. De Advies-
raad Sociaal Domein heeft de taak om onder andere 
contact te onderhouden met de Jongerenraad en de 
Woonadviescommissie.

SAMENWERKING EN AFSTEMMING MET DE 
WMO-ADVIESRAAD EN DE JONGERENRAAD
Als de Conceptverordening Adviesraad Sociaal Do-
mein door de gemeenteraad wordt vastgesteld bete-
kent dit dat de leden van de Adviesraad Participatie-
wet lid (kunnen) worden van de nieuwe adviesraad. 
De Adviesraad Participatiewet wordt dan opgeheven.

Het doel van de nieuwe adviesraad en de leden zal 
echter dezelfde blijven als die van onze inzet in 2017: 
inwoners en cliënten betrekken bij en een stem geven 
in het gemeentelijk beleid over het sociaal domein in 
de gemeente Renkum. De aandachtspunten vanuit de 
Participatiewet en het oog hebben voor de situatie 
van mensen met een uitkering en een laag inkomen 
vormen hier een belangrijk en integraal onderdeel 
van.

CONTACT
Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag 
of de Adviesraad Participatieraad in het algemeen? 
Neem dan gerust contact met ons op.

Adviesraad Participatiewet
Gemeente Renkum
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek
Telefoon: (026) 33 48 111
E-mail: raad.participatie@renkum.nl
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In 2017 hebben de Wmo-adviesraad, de Adviesraad 
Participatiewet en de Jongerenraad geen gezamen-
lijke adviezen uitgebracht. Wel is door de adviesraden 
afzonderlijk meerdere malen over dezelfde advies-
aanvragen van de gemeente een advies uitgebracht. 
Over alle onderwerpen waarover de Adviesraad Par-
ticipatiewet advies heeft uitgebracht, heeft de Wmo-
adviesraad dit in het verslagjaar ook gedaan.
Eenmaal was er een gezamenlijke bespreking van de 
adviesaanvraag over de Discussienota financiële on-
dersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

In 2017 was er geen gezamenlijk bestuurlijk overleg 
van de adviesraden met het college. 

COMMUNICATIE EN INFORMATIE ACHTERBAN
Folder van de Adviesraad Participatieraad
In de folder vindt u informatie over wat de Advies-
raad Participatieraad is, hoe deze is samengesteld en 
vooral ook waarom de adviesraad er is. De folder is te 
vinden in het folderrek in de hal van het gemeente-
huis in Oosterbeek. 

Gemeentenieuws in Rijn en Veluwe
De vergaderingen van de adviesraad worden aange-
kondigd in het Gemeentenieuws in Rijn en Veluwe. 

Website
Op de website van de gemeente Renkum www.ren-
kum.nl/adviesraadparticipatiewet vindt u naast alge-
mene informatie over de Adviesraad Participatiewet 
ook de agenda en de verslagen van de vergaderin-
gen. Verder staan op die webpagina ook de door de 
adviesraad uitgebrachte adviezen en de reacties van 
de gemeente hierop. 

Eigen netwerk
Tot slot hebben alle leden een eigen netwerk waar-
mee ze ook informatie uitwisselen. In de vergaderin-
gen is ‘Signalen uit de achterban’ een vast agenda-
punt. Deze signalen worden besproken en zo nodig 
bij de gemeente onder de aandacht gebracht om ge-
zamenlijk naar een oplossing te zoeken.

INHOUD EN ADVIEZEN
De Adviesraad Participatiewet heeft in 2017 op ver-
zoek van het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Renkum vijf formele schrifte-
lijke adviezen uitgebracht over:
• Uitvoeringsplan Sociale Werkvoorziening;
• Uitvoeringsnota Statushouders;
• Beleidsplan integrale schulddienstverlening;
• Aanpassingen verordening Wmo en Jeugdhulp;
• Verordening Adviesraad Sociaal Domein.

Eind van het jaar is in een brief uitleg gevraagd over 
de situatie in de gemeente Renkum over de ervarin-
gen met de Participatiewet naar aanleiding van een 
algemeen artikel van een vakbond over (negatieve) 
ervaringen.

De volledige schriftelijke adviezen van de Adviesraad 
Participatiewet en de brief en de reacties hierop van 
de gemeente Renkum zijn te vinden op www.ren-
kum.nl/adviesraadparticipatiewet.

Naast de formele adviezen is er in de maandelijkse 
vergaderingen met de wethouder en de 
medewerkers van team Sociale Zaken over andere (ac-
tuele) onderwerpen constructief overleg geweest. De 
verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden 
op de webpagina van de Adviesraad Participatiewet.
Standaard op de agenda stonden onder andere de 
stand van zaken rondom:
• Het Werkgevers Servicepunt Food Valley. Hoe  
 gaat het met het vinden van een baan voor 
 mensen met een arbeidsbeperking?
• Het Uitvoeringsplan Sociale Werkvoorziening 
 (afbouw Permar en opbouw lokale uitvoering  
 Participatiewet gemeente Renkum). Per 1 januari  
 2018 zou de Permar ontbonden worden en 
 zouden de SW-medewerkers in dienst van de 
 gemeenten komen waar ze wonen. 
De heer E. (Ed) Hofstede en respectievelijk de heer G. 
(Gertjan) van Dam zijn ook enkele malen uitgenodigd 
om op deze onderwerpen een nadere toelichting te 
geven. 
Verder werd onder andere gesproken over de Evalu-
atie Gelrepas 2016, de Discussienota financiële on-
dersteuning chronisch zieken en gehandicapten, het 
Kindpakket en de communicatie sociaal domein en de 
sociale kaart (Sterk Renkum).

Het adviesraadslid F. (Frank) Van Kerkhof heeft op 
persoonlijke titel deelgenomen aan de werkgroep 
Opbouw WSW en de werkgroep Sterk Renkum van 
de gemeente Renkum.

ADVIESRADEN/CLIËNTENPARTICIPATIE BINNEN 
HET SOCIAAL DOMEIN IN DE GEMEENTE 
RENKUM
In 2015 is in het kader van de decentralisaties na ge-
sprekken met de adviesraden door de gemeente be-
sloten de al bestaande adviesstructuur zoveel mogelijk 
in stand te houden:

• De Adviesraad Participatiewet richt zich op de 
 (gewijzigde) Participatiewet;
• De Wmo-adviesraad adviseert over de 

Dijkstra heeft om gezondheidsredenen in de loop van 
2017 haar lidmaatschap opgezegd.
Eind 2017 hebben we afscheid genomen van mevrouw 
H. (Hilda) Santing en de heer F.N. (Frans) Michielsen 
(voorzitter). Met het oog op het plan van een nieuwe 
Adviesraad Sociaal Domein in 2018 treedt de heer 
F. (Frank) van Kerkhof tot die tijd op als plaatsvervan-
gend voorzitter van de Adviesraad Participatiewet.

Eind 2017 was de samenstelling van de Adviesraad 
Participatiewet:
• De heer J. (Jeroen) van Bijsterveld. 
• De heer H.A.W. (Hans) Cornelissen (Stichting 
 Vrijwillige Hulpdienst voor Elkaar).
• De heer A. Heeres (FNV Lokaal netwerk Gelderse  
 Vallei).
• De heer F. (Frank) van Kerkhof, 
 plaatsvervangend  voorzitter.
• Mevrouw R. (Riëtte) Leurink.
• Mevrouw M.C. (Marja) Schippers (ANBO), 
 secretaris/penningmeester.
• De heer J. (Jan) Strube.

SAMENWERKING MET DE GEMEENTE, 
ONDERSTEUNING EN FACILITERING
De leden van de Adviesraad Participatieraad worden 
benoemd door het college van burgemeester en wet-
houders. De adviesraad werkt volgens de Verorde-
ning Cliëntenparticipatie, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en 
Wsw gemeente Renkum 2015 en maakt aanspraak op 
een budget van de gemeente Renkum voor het uit-
voeren van de taken. De leden van de adviesraad krij-
gen een onkostenvergoeding, daarnaast is het bud-
get met name besteed aan scholing, communicatie en 
PR. In 2017 zijn de uitgaven van de adviesraad binnen 
het budget gebleven. 

Bij de vergaderingen van de adviesraad waren in prin-
cipe steeds wethouder drs. A.D. (Wendy) Ruwhof en 
de coördinator Sociaal Team, de heer M. (Martijn) 
Raedt van Oldenbarnevelt, aanwezig. Waar nodig 
werden beleidsambtenaren uitgenodigd om advies-
stukken toe te lichten en vragen te beantwoorden. 
Agendapunten voor de vergaderingen werden zowel 
vanuit de gemeente als door de leden van de advies-
raad aangedragen.

Ambtelijk secretaris
De Adviesraad Participatiewet wordt ondersteund 
door een ambtelijk secretaris, mevrouw G. (Gerda) 
Rijneveld. Zij is vanuit de gemeente Renkum het aan-
spreekpunt voor zowel de adviesraad als de gemeen-
te. De ambtelijk secretaris van de Adviesraad 

Participatiewet is ook ambtelijk secretaris van de 
Wmo-adviesraad. Hierdoor is de inhoudelijke afstem-
ming en de stroomlijning tussen beide adviesraden 
onderling en tussen de adviesraden en de gemeente 
geborgd.

OPENBARE VERGADERINGEN EN STUDIEDAG
In 2017 heeft de Adviesraad Participatiewet negen 
keer vergaderd, waarvan acht keer op het gemeen-
tehuis in Oosterbeek. De negende keer was op een 
externe locatie in combinatie met de jaarlijkse studie-
dag. Deze vergaderingen waren openbaar. Iedereen 
kon de vergaderingen bijwonen en gebruikmaken 
van het inspreekrecht. Hier werd in het verslagjaar 
eenmaal gebruik van gemaakt door een inwoner die 
ontevreden was over het Sociaal Team en de gang van 
zaken rondom de aanvraag van een voorziening.
De agenda en de stukken van de vergaderingen lagen 
ter inzage bij de informatiebalie van het gemeente-
huis. Voor gemeenteraadsleden lagen de stukken ook 
ter inzage in het fractiehuis. De vergaderingen wer-
den ook aangekondigd in de Rijn en Veluwe en op de 
website van de gemeente Renkum (www.renkum.nl/
adviesraadparticipatiewet). 

Studiedag
De jaarlijkse studiedag, met als onderwerpen de 
Omgekeerde Toets en Inzicht Sociaal Domein van Sti-
mulansz was op 13 november 2017. Deze dag heeft 
onder andere geleid tot een (casus)overleg met de 
gemeente over de huidige financiële gevolgen voor 
alleenstaande ouders die een bijstandsuitkering ont-
vangen en waarvan de kinderen 18 jaar worden en 
nog studeren of tussen twee studies in zitten. Hoe 
gaat de gemeente Renkum daarmee om en kan dit 
niet anders (lees: beter)? Deze vraag wordt door de 
gemeente meegenomen in een integrale werkgroep 
waarin de ‘18min-/18plus-problematiek’ nader wordt 
uitgewerkt.

SAMENWERKING EN AFSTEMMING MET DE 
WMO-ADVIESRAAD EN DE JONGERENRAAD
Het adviesterrein van de Wmo-adviesraad, Jongeren-
raad en Adviesraad Participatiewet overlapt inhoude-
lijk gedeeltelijk. Daarom is afstemming gewenst. 
De gezamenlijk ambtelijk secretaris van de Wmo-
adviesraad en de Adviesraad Participatiewet coördi-
neert het onderling contact tussen deze adviesraden. 
Ook heeft zij goed contact met de ondersteuner van 
de Jongerenraad, zodat er met hen ook afstemming 
is. De adviesraden wisselen adviezen en verslagen 
van de vergaderingen uit. Waar nodig is er onderling 
overleg en/of brengen zij gezamenlijke adviezen uit. 
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In 2017 hebben de Wmo-adviesraad, de Adviesraad 
Participatiewet en de Jongerenraad geen gezamen-
lijke adviezen uitgebracht. Wel is door de adviesraden 
afzonderlijk meerdere malen over dezelfde advies-
aanvragen van de gemeente een advies uitgebracht. 
Over alle onderwerpen waarover de Adviesraad Par-
ticipatiewet advies heeft uitgebracht, heeft de Wmo-
adviesraad dit in het verslagjaar ook gedaan.
Eenmaal was er een gezamenlijke bespreking van de 
adviesaanvraag over de Discussienota financiële on-
dersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

In 2017 was er geen gezamenlijk bestuurlijk overleg 
van de adviesraden met het college. 

COMMUNICATIE EN INFORMATIE ACHTERBAN
Folder van de Adviesraad Participatieraad
In de folder vindt u informatie over wat de Advies-
raad Participatieraad is, hoe deze is samengesteld en 
vooral ook waarom de adviesraad er is. De folder is te 
vinden in het folderrek in de hal van het gemeente-
huis in Oosterbeek. 

Gemeentenieuws in Rijn en Veluwe
De vergaderingen van de adviesraad worden aange-
kondigd in het Gemeentenieuws in Rijn en Veluwe. 

Website
Op de website van de gemeente Renkum www.ren-
kum.nl/adviesraadparticipatiewet vindt u naast alge-
mene informatie over de Adviesraad Participatiewet 
ook de agenda en de verslagen van de vergaderin-
gen. Verder staan op die webpagina ook de door de 
adviesraad uitgebrachte adviezen en de reacties van 
de gemeente hierop. 

Eigen netwerk
Tot slot hebben alle leden een eigen netwerk waar-
mee ze ook informatie uitwisselen. In de vergaderin-
gen is ‘Signalen uit de achterban’ een vast agenda-
punt. Deze signalen worden besproken en zo nodig 
bij de gemeente onder de aandacht gebracht om ge-
zamenlijk naar een oplossing te zoeken.

INHOUD EN ADVIEZEN
De Adviesraad Participatiewet heeft in 2017 op ver-
zoek van het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Renkum vijf formele schrifte-
lijke adviezen uitgebracht over:
• Uitvoeringsplan Sociale Werkvoorziening;
• Uitvoeringsnota Statushouders;
• Beleidsplan integrale schulddienstverlening;
• Aanpassingen verordening Wmo en Jeugdhulp;
• Verordening Adviesraad Sociaal Domein.

Eind van het jaar is in een brief uitleg gevraagd over 
de situatie in de gemeente Renkum over de ervarin-
gen met de Participatiewet naar aanleiding van een 
algemeen artikel van een vakbond over (negatieve) 
ervaringen.

De volledige schriftelijke adviezen van de Adviesraad 
Participatiewet en de brief en de reacties hierop van 
de gemeente Renkum zijn te vinden op www.ren-
kum.nl/adviesraadparticipatiewet.

Naast de formele adviezen is er in de maandelijkse 
vergaderingen met de wethouder en de 
medewerkers van team Sociale Zaken over andere (ac-
tuele) onderwerpen constructief overleg geweest. De 
verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden 
op de webpagina van de Adviesraad Participatiewet.
Standaard op de agenda stonden onder andere de 
stand van zaken rondom:
• Het Werkgevers Servicepunt Food Valley. Hoe  
 gaat het met het vinden van een baan voor 
 mensen met een arbeidsbeperking?
• Het Uitvoeringsplan Sociale Werkvoorziening 
 (afbouw Permar en opbouw lokale uitvoering  
 Participatiewet gemeente Renkum). Per 1 januari  
 2018 zou de Permar ontbonden worden en 
 zouden de SW-medewerkers in dienst van de 
 gemeenten komen waar ze wonen. 
De heer E. (Ed) Hofstede en respectievelijk de heer G. 
(Gertjan) van Dam zijn ook enkele malen uitgenodigd 
om op deze onderwerpen een nadere toelichting te 
geven. 
Verder werd onder andere gesproken over de Evalu-
atie Gelrepas 2016, de Discussienota financiële on-
dersteuning chronisch zieken en gehandicapten, het 
Kindpakket en de communicatie sociaal domein en de 
sociale kaart (Sterk Renkum).

Het adviesraadslid F. (Frank) Van Kerkhof heeft op 
persoonlijke titel deelgenomen aan de werkgroep 
Opbouw WSW en de werkgroep Sterk Renkum van 
de gemeente Renkum.

ADVIESRADEN/CLIËNTENPARTICIPATIE BINNEN 
HET SOCIAAL DOMEIN IN DE GEMEENTE 
RENKUM
In 2015 is in het kader van de decentralisaties na ge-
sprekken met de adviesraden door de gemeente be-
sloten de al bestaande adviesstructuur zoveel mogelijk 
in stand te houden:

• De Adviesraad Participatiewet richt zich op de 
 (gewijzigde) Participatiewet;
• De Wmo-adviesraad adviseert over de 

Dijkstra heeft om gezondheidsredenen in de loop van 
2017 haar lidmaatschap opgezegd.
Eind 2017 hebben we afscheid genomen van mevrouw 
H. (Hilda) Santing en de heer F.N. (Frans) Michielsen 
(voorzitter). Met het oog op het plan van een nieuwe 
Adviesraad Sociaal Domein in 2018 treedt de heer 
F. (Frank) van Kerkhof tot die tijd op als plaatsvervan-
gend voorzitter van de Adviesraad Participatiewet.

Eind 2017 was de samenstelling van de Adviesraad 
Participatiewet:
• De heer J. (Jeroen) van Bijsterveld. 
• De heer H.A.W. (Hans) Cornelissen (Stichting 
 Vrijwillige Hulpdienst voor Elkaar).
• De heer A. Heeres (FNV Lokaal netwerk Gelderse  
 Vallei).
• De heer F. (Frank) van Kerkhof, 
 plaatsvervangend  voorzitter.
• Mevrouw R. (Riëtte) Leurink.
• Mevrouw M.C. (Marja) Schippers (ANBO), 
 secretaris/penningmeester.
• De heer J. (Jan) Strube.

SAMENWERKING MET DE GEMEENTE, 
ONDERSTEUNING EN FACILITERING
De leden van de Adviesraad Participatieraad worden 
benoemd door het college van burgemeester en wet-
houders. De adviesraad werkt volgens de Verorde-
ning Cliëntenparticipatie, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en 
Wsw gemeente Renkum 2015 en maakt aanspraak op 
een budget van de gemeente Renkum voor het uit-
voeren van de taken. De leden van de adviesraad krij-
gen een onkostenvergoeding, daarnaast is het bud-
get met name besteed aan scholing, communicatie en 
PR. In 2017 zijn de uitgaven van de adviesraad binnen 
het budget gebleven. 

Bij de vergaderingen van de adviesraad waren in prin-
cipe steeds wethouder drs. A.D. (Wendy) Ruwhof en 
de coördinator Sociaal Team, de heer M. (Martijn) 
Raedt van Oldenbarnevelt, aanwezig. Waar nodig 
werden beleidsambtenaren uitgenodigd om advies-
stukken toe te lichten en vragen te beantwoorden. 
Agendapunten voor de vergaderingen werden zowel 
vanuit de gemeente als door de leden van de advies-
raad aangedragen.

Ambtelijk secretaris
De Adviesraad Participatiewet wordt ondersteund 
door een ambtelijk secretaris, mevrouw G. (Gerda) 
Rijneveld. Zij is vanuit de gemeente Renkum het aan-
spreekpunt voor zowel de adviesraad als de gemeen-
te. De ambtelijk secretaris van de Adviesraad 

Participatiewet is ook ambtelijk secretaris van de 
Wmo-adviesraad. Hierdoor is de inhoudelijke afstem-
ming en de stroomlijning tussen beide adviesraden 
onderling en tussen de adviesraden en de gemeente 
geborgd.

OPENBARE VERGADERINGEN EN STUDIEDAG
In 2017 heeft de Adviesraad Participatiewet negen 
keer vergaderd, waarvan acht keer op het gemeen-
tehuis in Oosterbeek. De negende keer was op een 
externe locatie in combinatie met de jaarlijkse studie-
dag. Deze vergaderingen waren openbaar. Iedereen 
kon de vergaderingen bijwonen en gebruikmaken 
van het inspreekrecht. Hier werd in het verslagjaar 
eenmaal gebruik van gemaakt door een inwoner die 
ontevreden was over het Sociaal Team en de gang van 
zaken rondom de aanvraag van een voorziening.
De agenda en de stukken van de vergaderingen lagen 
ter inzage bij de informatiebalie van het gemeente-
huis. Voor gemeenteraadsleden lagen de stukken ook 
ter inzage in het fractiehuis. De vergaderingen wer-
den ook aangekondigd in de Rijn en Veluwe en op de 
website van de gemeente Renkum (www.renkum.nl/
adviesraadparticipatiewet). 

Studiedag
De jaarlijkse studiedag, met als onderwerpen de 
Omgekeerde Toets en Inzicht Sociaal Domein van Sti-
mulansz was op 13 november 2017. Deze dag heeft 
onder andere geleid tot een (casus)overleg met de 
gemeente over de huidige financiële gevolgen voor 
alleenstaande ouders die een bijstandsuitkering ont-
vangen en waarvan de kinderen 18 jaar worden en 
nog studeren of tussen twee studies in zitten. Hoe 
gaat de gemeente Renkum daarmee om en kan dit 
niet anders (lees: beter)? Deze vraag wordt door de 
gemeente meegenomen in een integrale werkgroep 
waarin de ‘18min-/18plus-problematiek’ nader wordt 
uitgewerkt.

SAMENWERKING EN AFSTEMMING MET DE 
WMO-ADVIESRAAD EN DE JONGERENRAAD
Het adviesterrein van de Wmo-adviesraad, Jongeren-
raad en Adviesraad Participatiewet overlapt inhoude-
lijk gedeeltelijk. Daarom is afstemming gewenst. 
De gezamenlijk ambtelijk secretaris van de Wmo-
adviesraad en de Adviesraad Participatiewet coördi-
neert het onderling contact tussen deze adviesraden. 
Ook heeft zij goed contact met de ondersteuner van 
de Jongerenraad, zodat er met hen ook afstemming 
is. De adviesraden wisselen adviezen en verslagen 
van de vergaderingen uit. Waar nodig is er onderling 
overleg en/of brengen zij gezamenlijke adviezen uit. 
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ALGEMEEN
De Adviesraad Participatiewet is een onafhankelijke 
adviescommissie die gevraagd en ongevraagd advies 
uitbrengt aan het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Renkum over zaken die 
betrekking hebben op de voorbereiding, vaststelling, 
uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid 
gericht op:
• 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 Advies-
raad Participatiewet gesignaleerde aandachtspunten 
en zoekt deze naar oplossingen. De raad houdt hier-
bij het belang van de doelgroep scherp in beeld en 
hoopt dat de adviezen bijdragen aan een optimale 

informatievoorziening, dienstverlening en onder-
steuning door de gemeente Renkum voor de doel-
groep. In dit jaarverslag leest u welke thema’s in 2017 
van belang waren en welke activiteiten de Adviesraad 
Participatiewet heeft uitgevoerd.

SAMENSTELLING ADVIESRAAD 
PARTICIPATIEWET
De Adviesraad Participatiewet bestaat uit minimaal 
zeven en maximaal dertien leden, onder wie een 
onafhankelijk voorzitter. Van de leden zijn er maxi-
maal zes afkomstig van instellingen en organisaties 
die actief zijn op het werkterrein van de adviesraad. 
Maximaal zes leden zijn lid op persoonlijke titel en 
vallen onder de doelgroep van de genoemde wetten. 

In 2017 zijn de heren H.A.W. (Hans) Cornelissen, J. 
(Jan) Strube, J. (Jeroen) van Bijsterveld, A. Heeres 
en mevrouw R. (Riëtte) Leurink benoemd tot lid van 
de Adviesraad Participatiewet. Mevrouw T. (Tjitske) 
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 (gewijzigde) Wmo en de Jeugdwet (nieuw);
• Daarnaast is een Jongerenraad opgericht die door  
 de gemeente ook om (aanvullend) advies 
 gevraagd kan worden.
Het college had tegelijkertijd aangegeven te willen 
bekijken of het nodig/wenselijk was om deze advies-
structuur nog aan te passen. In de tweede helft van 
2016 waren er twee brainstormsessies om te kijken 
wat voor de toekomst de meest wenselijke vorm van 
cliënten participatie sociaal domein is. In 2017 zijn de 
gesprekken tussen de gemeente en (delegaties van) 
de Adviesraad Participatiewet en de Wmo-adviesraad 
hierover voortgezet. Ook de ondersteuner van de Jon-
gerenraad was hierbij aanwezig.
De centrale vragen waren: 
• Hoe kan de stem van de inwoners het beste 
 gehoord worden in het (integraal) beleid en bij  
 de  uitvoering daarvan binnen het sociaal domein;
• Welke toekomstige inwoner- en clientenparticipatie  
 in het sociaal domein past concreet bij de 
 wijzigingen en de veranderopgave? 

Globaal werd geconstateerd dat de toekomstige in-
woner- en cliëntenparticipatie in het sociaal domein 
vraagt om een meer geïntegreerde benadering die 
aansluit op het geïntegreerde gemeentelijke beleid 
sociaal domein. En een gekantelde werkwijze die aan-
sluit op de besturingsfilosofie en de gewenste inwo-
nerparticipatie. 

Adviesraad Sociaal Domein
Aan de hand van gezamenlijk geformuleerde uit-
gangspunten is het voorstel voor een nieuwe integrale 
Adviesraad Sociaal Domein tot stand gekomen. Eind 
2017 is hiervoor een concept-verordening opgesteld. 
De bedoeling is dat deze na formele advisering van de 
adviesraden begin 2018 door het college ter besluit-
vorming aan de gemeenteraad wordt vastgesteld. 

De start van de Adviesraad Sociaal Domein betekent 
tegelijkertijd het opheffen van de huidige Adviesraad 
Participatiewet en Wmo-adviesraad en het intrekken 
van de bijbehorende verordening en regeling.

De Jongerenraad en Woonadviescommissie blijven ge-
zien hun specifieke rol en taak ongewijzigd. De Advies-
raad Sociaal Domein heeft de taak om onder andere 
contact te onderhouden met de Jongerenraad en de 
Woonadviescommissie.

SAMENWERKING EN AFSTEMMING MET DE 
WMO-ADVIESRAAD EN DE JONGERENRAAD
Als de Conceptverordening Adviesraad Sociaal Do-
mein door de gemeenteraad wordt vastgesteld bete-
kent dit dat de leden van de Adviesraad Participatie-
wet lid (kunnen) worden van de nieuwe adviesraad. 
De Adviesraad Participatiewet wordt dan opgeheven.

Het doel van de nieuwe adviesraad en de leden zal 
echter dezelfde blijven als die van onze inzet in 2017: 
inwoners en cliënten betrekken bij en een stem geven 
in het gemeentelijk beleid over het sociaal domein in 
de gemeente Renkum. De aandachtspunten vanuit de 
Participatiewet en het oog hebben voor de situatie 
van mensen met een uitkering en een laag inkomen 
vormen hier een belangrijk en integraal onderdeel 
van.

CONTACT
Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag 
of de Adviesraad Participatieraad in het algemeen? 
Neem dan gerust contact met ons op.

Adviesraad Participatiewet
Gemeente Renkum
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek
Telefoon: (026) 33 48 111
E-mail: raad.participatie@renkum.nl
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