
Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg 

De Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg zet zich in voor mensen met een beperking.  

Wat wij doen 

De Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg is een adviescommissie die zich inzet voor mensen 

(jeugd en volwassenen) met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of psycho-sociale beperking. 

Dit doen wij door de belangen, wensen en ideeën van mensen met een beperking onder de aandacht 

te brengen bij het College van Burgemeester & Wethouders (B&W) van de gemeente Eindhoven. 

We adviseren het College van B&W gevraagd en ongevraagd bij de vorming, uitvoering en evaluatie 

van beleid. We richten ons daarbij specifiek op die beleidsterreinen waar bewust rekening moet 

worden gehouden met de behoeften en (on)mogelijkheden van mensen met een beperking. 

Ons streven 

De Participatiecommissie wil bevorderen dat het beleid van de gemeente Eindhoven zich richt op 

volwaardige deelname van mensen met een beperking aan de maatschappij. Denk hierbij onder 

andere aan de beleidsterreinen wonen, werken, onderwijs/opleiding, welzijn, zorg, sport, recreatie, 

cultuur en diversiteit. 

We streven ernaar dat de gemeente Eindhoven bij alle relevante besluitvorming rekening houdt met 

de belangen van mensen met een beperking en dat zij hen actief in die besluitvorming betrekt. 

Participatiewetten  

De Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet jeugdzorg en Participatiewet ondergaan grote 

veranderingen, de zogenaamde decentralisaties, zijn belangrijke speerpunten van de 

Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg. Deze wetten hebben namelijk tot doelstelling om 

iedereen te laten deelnemen aan de maatschappij.  

Vergadering bijwonen? Dat kan! 

De vergaderingen van de Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg zijn openbaar en dus door 

iedereen bij te wonen. Naast de commissieleden, nemen aan de vergaderingen ook een aantal 

ambtenaren van de gemeente deel. De data van de vergaderingen staan hieronder. 

Voor meer informatie over de agenda en locatie van de eerstvolgende vergadering kunt u contact 

opnemen met de ambtelijk secretaris, mevrouw M. van der Zanden, telefoonnummer:  

040 - 238 27 97, E-mail: m.vd.zanden@eindhoven.nl  

Samenstelling van de commissie  

De commissie bestaat uit afgevaardigden uit de volgende belangenorganisaties:  

 Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) tel.: 040-243 7657, www.stichtingpge.nl  

 Stichting Overleg van Ouderenorganisaties (OVO) tel: 040–257 3832, e-mail: ovo@iae.nl  

 OVAA (Stichting ter bevordering van diversiteit in Eindhoven) tel: 040–256 9787, www.ovaa-

eindhoven.nl  

 Vereniging voor verstandelijk gehandicapte kinderen en hun ouders en verwanten (KansPlus-

Sien) tel: 040-291 2028, www.kansplus-sien.nl  



 Regionale Cliënten Organisatie (RCO) belangenbehartiging Geestelijke Gezondheidszorg, 

Verslavingszorg en Maatschappelijike Opvang. Ron den Hollander, email: 

r.den.hollander@hccnet.nl  

 Combinatie Jeugdzorg (CJ)/Pleegzorg tel: 040-245 19 45 www.combinatiejeugdzorg.nl  

De Participatiecommissie heeft een onafhankelijke voorzitter, een externe beleidsondersteuner en 

een ambtelijk secretaris. Het e-mailadres van de commissie is m7snoeijs@hotmail.com. 

Vergaderplanning 2015 

Woensdagen van 14.30 tot 16.30/17.00 uur 

 21 januari  

 25 februari  

 18 maart  

 15 april   

 20 mei   

 17 juni   

 15 juli  

 23 september  

 21 oktober  

 25 november   

 16 december 


