
1. Welke invloed krijgt de participatieraad?
De participatieraad adviseert het college over beleidsvraagstukken en beleidsvoorbereiding.  
Het college werkt actief samen met betrokkenen en/of belanghebbenden in de samenleving. 
De participatieraad verbindt en draagt daaraan bij. 

2. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de participatie raad?
De leden van de Participatieraad kúnnen vanuit een vrij perspectief, onafhankelijk, gevraagd 
en ongevraaagd  adviseren. Zij  verrichten hun werkzaamheden zonder last maar met 
ruggenspraak. 
De Participatieraad bepaalt in principe zelf zijn werkwijze. Het college faciliteert de 
participatieraad middels kennisoverdracht, informatieverstrekking en een budget om 
bijeenkomsten met inwoners te organiseren of voor deskundigheidsbevordering, het inwinnen 
van advies en eventuele organisatiekosten.

3. Komt er voorafgaand aan installatie van de participatieraad een verordening?
Het college heeft op 17 oktober vier mensen benoemd als lid van de Participatieraad. Hen is 
gevraagd om mee te denken over de uitwerking van de wettelijk verplichte verordening in 
conceptvorm. Het college bereid besluitvorming door de raad op 2 februari 2018 voor.  Bij de 
concepten van de verordening zijn/worden ook de leden van de raad voor cliëntenparticipatie 
Leusden betrokken.   

4. Hoeveel leden kunnen zitting hebben in de raad en wie worden vertegenwoordigd?
Maximaal vier onafhankelijke leden kunnen zitting hebben. Allen worden geacht, zoals 
hierboven reeds beschreven, onder last maar met  ruggenspraak te kunnen adviseren. 

5. Welke selectieprocedure is toegepast voor het vinden van de juiste leden?
Aan de hand van een tweetal oproepen, o.a. gepubliceerd in de LeusderKrant en verspreid 
onder de verschillende organisaties voor belangenbehartiging, heeft dit voorjaar heeft een 
selectieprocedure en een verkennende fase tussen de leden onderling plaatsgevonden. 

6. Wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de gevraagde en ongevraagde aanbevelingen 
van de participatieraad?
Het college zal, zoals gebruikelijk, input die is geleverd betrekken bij de besluitvorming. 
Bij specifieke besluitvorming door de gemeenteraad zal dat ook (als bijlage) een onderdeel 
uitmaken van het raadsvoorstel. 
Indien input, bijvoorbeeld bij het uitbrengen van een ongevraagd advies, niet leidt tot het 
aanpassen van het beleid, en er geen nieuwe besluitvorming volgt, zal het college de 
gemeenteraad via de Raadsinformatiebrief informeren over het advies van de 
Participatieraad.  

7. Wat onze fractie betreft horen er ook vrouwen lid te zijn van deze raad. Wat gaat u daaraan 
doen?
In de eerste selectieronde hebben twee vrouwen zich kandidaat gesteld. Beide behoorden 
niet tot de vier geselecteerde personen. Nadat één van de vier personen zich terug heeft 
moeten trekken – i.v.m. het accepteren van een baan bij Larikslaan2 per november 2017 – 
wordt mede op voorspraak van de overige drie leden tenminste één nieuw lid, een vrouw, 
benoemd. 


