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Gemeente Maasdriel 
Aan mevrouw drs. J.H.A. Sørensen wethouder 
Postbus 10.000 
5330 GA Kerkdriel 

Maasdriel, 10 februari 2019 

Betreft: reactie op Verordening Participatieraad Maasdriel 2019 

Met deze brief reageert de Participatieraad Maasdriel (PrM) op de op 24 januari jl. via mail 
voor advisering voorgelegde conceptverordening Participatieraad. 
 
Wij volstaan met enkele opmerkingen. 
Wij beoordelen de verordening in het algemeen als positief. Van belang is dat is vastgelegd 
dat de Participatieraad zich buigt over het gehele sociaal domein. Ook hechten wij er grote 
waarde aan dat de gemeente zorgt voor ondersteuning en dat er minimaal 1 x per jaar 
overleg is met de verantwoordelijke wethouder. 
 
Wij hebben de volgende specifieke suggesties. 
1) 
In verband met de procedure met betrekking tot het lidmaatschap van de Participatieraad. 
Er wordt gesteld dat de Participatieraad gaat over nieuwe leden en dat hij het college 
daarover informeert (art. 4 lid 2)… Op zich lijkt het mooi dat de Participatieraad hierover zelf 
gaat, maar het risico is dat het college en de gemeenteraad te gemakkelijk de 
Participatieraad ter zijde (willen) schuiven. Is te overwegen dat art. 4 lid 2 als volgt luidt: 
De Participatieraad informeert het college en de gemeenteraad over de te benoemen leden, 
en gaat ervan uit dat beide organen hiermee instemmen indien ze niet binnen vier weken 
hebben gereageerd. 
 
2) 
In artikel 9 punt 4 staat dat de ambtelijk contactpersoon op verzoek kan aansluiten bij de 
vergaderingen van de Participatieraad.  
Wij stellen voor dat – om vrijblijvendheid te voorkomen - deze persoon  bij de meerderheid 
van de vergaderingen (in ieder geval voor een deel) aanwezig is om voor de Participatieraad 
relevante ontwikkelingen rondom het sociaal domein, toe te lichten. 
 
3) 
In art. 12 punt 3 staat nog niet vermeld dat het voor de participatieraad een vrijwilligers 
vergoeding betreft en hoe dit kan worden bewerkstelligd binnen de gemeente.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Thea van Doornmalen - Nendels 
Voorzitter a.i. Participatieraad Maasdriel 
 
 
 


