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Geachte mevrouw Verheij, 

U heeft in november met wethouder Mulder gesproken over de stand van zaken 
rond de Participatieraad en de verbinding tussen deze raad en uw WMO-
adviesraad. U heeft in dit gesprek ook verschillende suggesties gedaan. In deze 
brief treft u het formele verzoek om het college te adviseren over uw visie op de 
verbinding tussen de WMO-adviesraad en de Participatieraad. 

Naar verwachting zal de Participatieraad eind eerste kwartaal 2016 van start 
kunnen gaan. Met de Participatieraad wordt straks voorzien in de advisering aan 
het bestuur van Baanbrekers over operationeel beleid en uitvoering van de 
Participatiewet. Ook zaken over het huidige bestand Wet Sociale Werkvoorziening 
kunnen hier aan de orde komen. Als het gaat over strategisch beleid, dan richt 
iedere Langstraatgemeente de advisering naar eigen wens in. 

Onze voorkeur gaat ernaar uit dat de WMO-adviesraad — in samenwerking met de 
Participatieraad — adviseert over het strategisch beleid rond de Participatiewet. 
Omdat de Participatiewet onderdeel uitmaakt van het sociaal domein, is het ons 
inziens nodig om strategische keuzes op dit vlak integraal te beoordelen. Ook geldt 
dat keuzes op het vlak van zorg en jeugd van invloed zijn op de participatie van 
mensen 

Dit vraagt om een goede verbinding tussen de Participatieraad en de WMO-
adviesraad. Deze verbinding kan op meerdere manieren vorm krijgen. In uw 
gesprek met de wethouder is een aantal varianten de revue gepasseerd. Deze 
varieren van een mogelijk lidmaatschap in beide raden tot het toehoren van de 
wederzijdse vergaderingen. 

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. 
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar 
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 
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Vooruitlopend op de nieuwe Participatieraad vragen wij u alvast uw ideeen en 
wensen hierover uit te spreken. 
Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 19 februari 2016. 

namens het college van Heusden, 

Digna van den Broek 
Beleidsmedewerker Welzijn 
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