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Geachte raad,
Met deze brief informeren wij u over de voorgenomen evaluatie van de wijze waarop
wij momenteel invulling geven aan burgerparticipatie in het sociaal domein middels

de Participatieraad Sociaal Domein en de Seniorenraad

Waalre.

Aanleiding
Per project of onderwerp in het sociaal domein zijn de groepen inwoners waar wij
input voor beleid kunnen ophalen, draagvlak kunnen creëren of zaken voor elkaar
kunnen krijgen, sterk wisselend. Dit vraagt om de inzet van vernieuwende, flexibele
en interactieve instrumenten die aansluiten bij de wijze waarop deze verschillende
groepen hun inbreng willen en kunnen leveren. Een belangrijk streven daarbij is dat
we meer dan nu het geval is input vanuit de gemeenschap willen krijgen aan de
voorkant van het proces in plaats van aan de achterkant, De vraag is of de huidige
manier van werken hier voldoende op is toegespitst. Vandaar dat wij in overleg met
de Participatieraad Sociaal Domein en de Seniorenraad Waalre besloten hebben om
deze werkwijze te evalueren. Daarbij is het doel een sociaal beleid dat aansluit bij
wat er nodig is vanuit de inwoners die gebruik maken van dit beleid.

Plan van aanpak
Voor het uitvoeren van de evaluatie stellen

wij mede op voordracht van de

Participatieraad Sociaal Domein een extern procesbegeleider aan in de persoon van
mevrouw Petra van der Horst, adviseur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
Zij heeft een ruime ervaring met het functioneren en vernieuwen van gemeentelijke
cliënten- en adviesraden en is bovendien goed op de hoogte van de ontwikkelingen
in het sociaal domein. Haar opdracht bestaat uit het begeleiden van de evaluatie en
het opstellen van een advies ter verbetering met een bijbehorend implementatieplan.
De uitvoering van dit implementatieplan valt buiten het bestek van de opdracht.

De feitelijke evaluatie zal bestaan uit twee eigen sessies met de procesbegeleider
voor de Participatieraad Sociaal Domein, voor de Seniorenraad Waalre en voor de
betrokken wethouder, manager en beleidsadviseurs. Tijdens deze sessies haalt de

T: O4O

-

Koningin lulianalaan 19, Postbus 1O.OOO, 5580 GA Waalre
22 82 5OO, E: gemeente@waalre.nl, W: www.waalre,nl, t: @Waalregemeente

/
GEMEEN-TE

I-RE

procesbegeleider aan de hand van een aantal interviewvragen de informatie op die
zij nodig heeft voor het opstellen van haar advies en bespreekt zij dit advies met alle
betrokkenen. Deze aanpak is afgestemd met zowel de Participatieraad Sociaal
Domein als de Seniorenraad Waalre en beide zijn hiermee akkoord.

Bijeenkomsten
Vanwege de coronamaatregelen is fysiek bijeenkomen op dit moment lastig, De
sessies met de Participatieraad Sociaal Domein en de wethouder, manager en
beleidsadviseurs organiseren wij daarom digitaal, Omdat digitaal vergaderen voor de
Seniorenraad Waalre echter geen optie is, zijn we voornemens om deze sessies fysiek
te laten doorgaan in Het Huis van Waalre. Gelet op de toenemende vaccinatiegraad
en met in achtneming van de coronamaatregelen verwachten wij dat dit op een
verantwoorde wijze kan.

Tot Slot
Streven is om het evaluatietraject voor de zomer af te ronden zodat we in de tweede
helft van het jaar kunnen starten met het implementeren van de aanbevelingen. Wij
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,
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