
 

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad in de gemeente Leusden 
 

Vastgesteld in april 2018 

Dit huishoudelijk reglement regelt – in aanvulling op de Verordening Participatieraad van de 
gemeente Leusden (vastgesteld op 12 december 2017) – de positie en activiteiten van deze 
Participatieraad. 
 

Artikel 1  Samenstelling van de Participatieraad 
1. De Participatieraad bestaat uit 4 personen 
2. De Participatieraad wordt bij toerbeurt voorgezeten door een van de leden 
3. De Participatieraad wordt ondersteund door een administratief medewerker 
4. De financiële zaken worden afgehandeld door de gemeente waarbij de Participatieraad per 

kwartaal een overzicht krijgt van de uitputting van het toegekende budget 
5. Minimaal één keer per jaar evalueert de Participatieraad haar functioneren, zowel in een 

eigen overleg als in overleg met de verantwoordelijk wethouder en betrokken 
beleidsambtenaar. Hierbij wordt in elk geval ingegaan op:  
- aard en omvang van de adviesaanvragen van het college van B&W  
- de door de Participatieraad uitgebrachte adviezen,  
- het daarbij betrokken relatienetwerk van de Participatieraad,  
- de benodigde tijdsinvestering,  
- de gestelde en benutte termijnen,  
- de bereikte resultaten,  
- de ondersteuning van de Participatieraad,  
- de kennisopbouw van de leden van de Participatieraad,  
- het benutten van expertise van buiten de Partricipatieraad 

6. De Participatieraad maakt een rooster van aftreden, waarbij de zittingstermijn van een lid is 
gesteld op drie jaar. En deze minimaal 1x herkozen kan worden. 

 

Artikel 2  Domeinen van de Participatieraad 
1. De leden van de Participatieraad hebben ieder een of meerdere aandachtsgebieden waarbij 

zoveel mogelijk koppels zijn gevormd ten einde kwetsbaarheid te voorkomen 
2. De Participatieraad streeft naar het integraal aanpakken van domeinen, dit wil zeggen over 

de grenzen van hun eigen domein. De leden van de Participatieraad dragen er daarom zorg 
voor dat waar nodig hun activiteiten worden afgestemd met de overige leden van de 
Participatieraad. 

 



Artikel 3  Adviezen van de Participatieraad 
1. Ter voorbereiding van adviezen worden betrokken vrijwilligers/raden/groeperingen 

geraadpleegd, het advies wordt in conceptvorm ter goedkeuring voorgelegd aan de leden 
van de Participatieraad. Daarnaast onderhoudt de Participatieraad contacten met 
Participatieraden van de gemeentes in de regio Amersfoort, aangezien belangrijke delen van 
het gemeentelijk beleid in het sociale domein in dit regionaal samenwerkingsverband van 
gemeenten worden ontwikkeld. 

 

Artikel 4  Overleg met de gemeente 
1. Maximaal vier keer per jaar vindt er overleg plaats met de wethouder of de wethouders, die 

belast is of zijn met het Sociaal Domein 
2. Op deze vergadering wordt in ieder geval gesproken over het jaarverslag van de 

Participatieraad, het activiteitenplan, de beleidsontwikkelingen en beleidsvoornemens op 
het terrein van het Sociaal Domein en budgettaire vraagstukken van de Participatieraad, 
betreffende het lopende en/of komende boekjaar  

3. Leden van de Participatieraad overleggen met hun ‘evenknie’ de portefeuillehouders van hun 
domein binnen de gemeente. Zij doen hierover verslag aan de overige leden van de 
Participatieraad. 

 

Artikel 5  Voordracht voor benoeming nieuw lid 
1. Een aspirant lid woont 3 maanden de vergadering van de Participatieraad bij en wordt 

gedurende die tijd ook betrokken bij onderwerpen van de Participatieraad waar een vacature 
is die zijn of haar voorkeur heeft 

2. Na drie maanden beslist de Participatieraad over al dan niet voordragen voor benoeming tot 
lid van de Participatieraad 

3. Het College van B&W toetst de voordracht van de Participatieraad en benoemt de 
voorgedragen kandidaat tot lid van de Participatieraad. 
Indien het College van B&W besluit af te wijken van de voordracht treedt het College in 
overleg met de Participatieraad. 

 

Artikel 6 Communicatie 
1. De Participatieraad onderhoudt een website ‘Participatieraad Leusden’ en draagt er zorg 

voor dat de website actuele en juiste informatie bevat over haar taak, samenstelling en 
werkwijze en zorgt er voor dat de door haar uitgebrachte adviezen beschikbaar zijn voor de 
bewoners van Leusden. 

  

Artikel 7  Slotbepalingen 
1. Dit huishoudelijk reglement kan worden vastgesteld of gewijzigd indien de Participatieraad 

hiertoe unaniem besluit 
2. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de vergadering van de 

Participatieraad zonodig in overleg met de gemeente. 


