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Reactie op advies van adviesraad sociaal domein
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Geachte leden van de adviesraad sociaal domein,

Op 24 april2017 is in uw vergadering gesproken over het actieplan participatieverklaringstraject
2016-2017. Dit plan is op 3 oktober 2016 door het college vastgesteld en u heeft hier op 22
september 2016 over geadviseerd. ln uw vergadering van 24 april heeft u verzocht om een formele
reactie van het college. Deze treft u hier bij aan.

Uw reactie op het actieplan
ln uw reactie waardeert u de waaier aan activiteiten die benoemd zijn en met elkaar verbonden
worden. U concludeert dat niet duidelijk is welke co-createurs betrokken zijn en in welke mate. Het
overall beeld ontbreekt. Ook vraagt u zich af in welke mate rekening gehouden wordt met de
doelgroepen: statushouders en arbeidsmigranten. Tot slot bent geïnteresseerd in de vertaalslag
naar de praktijk en verankering in de samenleving.

Co-createurs
Voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject zijn na vaststelling door het college
Vorkmeer, Vluchtelingenwerk, Welkom op Weg, GGD, arbeidsbemiddelaars en consulenten werk
betrokken. Er zijn 2 sessies georganiseerd met statushouders uit Syrië en Eritrea, alvorens een
werkprogramma is opgesteld. Dit wordt momenteel uitgevoerd. Voor de zomer zijn de eerste
groepen klaar, waarna bekeken wordt op het programma bijgesteld moet worden. ln het
programma zit naast kennismaking met de kernwaarden, ook werkbezoeken aan bedrijven in Peel
en Maas en voorlichting over de gezondheidszorg. Voor de arbeidsmigranten is er samenwerking
met taalaanbieders, de Poolse adviesraad en adviesbureau Viva Polonia. Voor deze groep is het
idee binnen het taalaanbod aandacht te hebben voor elementen uit de participatieverklaring.

Doelgroepen
De gemeente Peel en Maas houdt nadrukkelijk rekening met de verschillende uitgangsposities van
beide doelgroepen. Wij willen u informeren over de zogenaamde basisstructuur. ln dit document
wordt naar beide doelgroepen gekeken, naar verschillen en overeenkomsten en streven is om
binnen regionale context te komen tot een aanbod. Dit document is ambtelijk in voorbereiding.

Vertaalslag en verankerin g
ln het actieplan is nadrukkelijk een rol weggelegd voor de dorpsgemeenschappen. ln december
20'16 is in het ambtelijk overleg met de dorpsoverleggen het thema van statushouders besproken.
Met de dorpsoverleggen is afgesproken hen te informeren na huisvesting van een statushouder in

de kern, zodat het dorpsoverleg kennis kan maken en wat over het dorp en de gemeenschap kan
vertellen. ln januari is in Kessel vanuit het dorpsoverleg een wekelijks moment tussen dorp en



statushouders in de bibliotheek van start gegaan. De gemeenschap in Meijel is het zelfde
voornemens. Een en ander is onderwerp van gesprek tussen het college en de dorpsoverleggen
De werkplaats gemeenschapsontwikkeling heeft dit tevens tot een van haar taken.

Evaluatie
We zijn voornemens om eind 3e kwartaal, begin 4" kwartaal 2017 le voorzien in een evaluatie,
waarna het college bekijkt op welke manier in een (structureel) vervolg van activiteiten voorzien
wordt. Uiteraard betrekt het college de adviesraad sociaal domein hierbij.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Om een snelle dienstverlening te
bevorderen vragen wij u bij contact over deze zaak het zaaknummer 189412016/807705 te
vermelden.

Met vriendelijke gropt,
namens burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

sociaaldomein
R.J
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