
PARTICIPATIERAAD 

 
 
 
 
 
 
Verslag Participatieraad Gemeente Bronckhorst 
 
Datum : Maandag 2 augustus 2021 
Documentnr. :  PR 2021 – 62 
 

Pagina 1 van 2 
 

 
Twee beleidsmedewerkers van het cluster Zorgen en leren geven een presentatie over het 
netwerk ouderen en veerkracht Achterhoek. Een regionaal netwerk dat lokaal maatwerk 
biedt.  
 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering.   

 

 
2. Verslag + voorraadagenda d.d. juli 

Verslag juli 2021; 
Akkoord. 
 
Voorraadagenda; 
Vrijwilligerswerk verrrichten voor Present Bronckhorst kan, voor wie wil, op persoonlijke titel. 
Er wordt voor gekozen dit niet namens de Participatieraad te doen. Dit punt verwijderen van 
de voorraadagenda. 
Ondanks technische storing is er toch een goed beeld verkregen over de voedselbank. Er 
hoeft geen vervolg te komen.  
 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen aan B&W 
- 
Ingekomen stukken en mededelingen 

- Reactie advies TONK ter kennisgeving aangenomen. 
- Drie leden melden zich aan voor de bijeenkomst; Aanpak laaggeletterdheid. De 

voorzitter zorgt voor aanmelding. 
- Plan van aanpak onafhankelijke cliëntondersteuning is bestemd voor de hele regio. 

Bronckhorst doet mee aan het project, maar niet als koplopergemeente. 
- De Participatieraad is blij met de aanpassingen in het conceptbeleidsplan 

schuldhulpverlening. A.s. donderdag zal het stuk besproken worden in de werkgroep. 
Een eventueel advies zal, door de secretaris, uiterlijk 17 augustus aangeleverd 
worden bij de gemeente zodat het meegenomen kan worden in het college-overleg.  

 
Actie voorzitter; leden aanmelden voor Aanpak laaggeletterdheid.  
 
4.  Nieuws uit de kadergroepen: 
Kader 1: geen nieuws 
Kader 2: vraag over opzet brief wijzigingen in de zorg. Ambtelijk ondersteuner mailt  
   brief naar secretaris.  
Kader 3/5: donderdag bezoek aan Laborijn en Stadskamer incl. lunch. Wie er nog mee  
   wil graag aanmelden bij lid Participatieraad kadergroep 3 en 5. 
Kader 4: niet aanwezig 
Kader 6:  komt ter sprake wanneer nodig in het gezamenlijke overleg Participatieraad.  
   De werkgroep kan opgeheven worden. 
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5. Vragen en bespreekpunten 
Nog geen contact geweest met Sociale Raad gemeente Lochem ivm dreiging sluiting Gelre 
Ziekenhuis. Twee leden pakken dit op.  
 
In verband met einde looptijd éénmalige subsidie voor Present Bronckhorst moet er gekeken 
worden naar andere manieren zodat Present het werk kan blijven doen wat ze doen. Present 
heeft al creatieve oplossingen bedacht, maar alle hulp en ideeën zijn welkom. 
 
De verlengings- en eindtermijnen van de benoemingen van de leden van de Participatieraad 
worden bekeken. De voorzitter bespreekt verlenging of einddatum met de betreffende leden. 
 
Feedback Meedoen in Bronckhorst. 
De Participatieraad vindt het een mooie toegankelijke website. De website is actueel en geeft 
een goed overzicht. De vrijwilligersvacaturebank is duidelijk. Mededelingenborden aan de 
rand van de kernen worden gezien. Bij vragen is er snel contact met Meedoen in 
Bronckhorst.  
Uit navraag bij inwoners kwam naar voren dat het een gebruiksvriendelijke website is en dat 
er veel informatie te vinden is.   
 
Actie voorzitter: Bespreken verlenings- of eindtermijn twee leden.   
 
 
6. W.v.t.t.k. 
Contract en leveranciers management inkoop wmo en jeugd is regionaal georganiseerd. 
Hierbij is een regionale toezichthouder betrokken die via collegebesluiten van alle 
gemeenten gemandateerd is om zijn werk te doen.  
Toezegging van het Rijk om geld beschikbaar te stellen voor jeugdzorg is goed nieuws. 
 
 
9. Sluiting 
Volgend overleg 6 september 2021 in de Raadzaal van het gemeentehuis. 


