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1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering.   

 

 

2. Verslag + voorraadagenda d.d. juli 2021 
Verslag; 
Het verslag wordt aangepast bij punt 7.  
Tekst wordt gemaild naar ambtelijk ondersteuner.  
 
Voorraadagenda; 
De voorraadagenda wordt aangepast. 
 
3. Toetreding nieuwe leden 
De Participatieraad heet, na een unaniem besluit, twee nieuwe leden welkom. Hiervoor zal 
de benoemingsprocedure in gang gezet worden.  
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen aan B&W 
- 
Mededelingen 
De benoemingstermijn van twee leden loopt ten einde en zij hebben aangegeven te stoppen 
als lid participatieraad per 01-01-2022, daarnaast zijn er twee leden die in aanmerking 
kunnen komen voor een verlengingstermijn per 01-01-2022.  
   
Ingekomen stukken 

- Ongevraagd advies dreiging sluiting Gelre Ziekenhuis 
Twee leden van de Participatieraad zullen contact opnemen met de Sociale Raad uit 
gemeente Lochem om te bespreken of het van belang is hierin gezamenlijk op te 
trekken. Volgende keer terug op de agenda.  

- Bestuursverslag Delta 
Wordt in de werkgroep jeugd besproken. 

- Nieuwsbrief Sociaal Domein Achterhoek 
- ZOOV 

De participatieraad vindt het zorgelijk dat er, i.v.m het minimale tarief, een afname 
blijkt te zijn van het aantal Wmo reizigers.  
Kaderwerkgroep 2 bespreekt dit verder.  

- Inkoop - SDA 
De bijeenkomst is bijgewoond door drie leden van de Participatieraad.  
Zorgen worden geuit met betrekking tot de procedure voor de keuze van 
zorgaanbieder en samenwerking met verwijzers. Afgesproken wordt dat 
bespreekpunten en vragen hierover gemaild worden naar de ambtelijk verbinder. 
Naar aanleiding van de verkregen antwoorden hierop zal de Participatieraad bepalen 
of zij een advies wil uitbrengen.  
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- Jaarverslag Present 
Er volgt een overleg tussen de gemeente en Present met betrekking tot de bijdrage 
van gemeente Bronckhorst. De ambtelijk verbinder zal deze informatie delen in een 
volgend overleg.  
 

Actie leden:   Contact leggen Sociale Raad gemeente Lochem 
   Werkgroep Jeugd; bespreken bestuursverslag Delta 
   Kaderwerkgroep 2; bespreken ZOOV 
   Allen; bespreekpunten/vragen inkoop mailen naar ambtelijk verbinder 
 
5. Kennis op peil  
Kennis op peil werd dit keer verzorgd door de Voedselbank Doetinchem, Bronckhorst. 
Helaas was het, door een technisch mankement, niet mogelijk alle informatie te verkrijgen. 
De Participatieraad bekijkt of een vervolg op een later moment een optie is.  
 
Actie lid: De organisator van Kennis op Peil van deze maand schrijft een kleine  
   samenvatting voor de website. 
 
6.  Nieuws uit de kadergroepen  
  Kader 1: Leerplicht en pleegzorg. Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen  
    de werkgroep en de leerplichtambtenaar.   
  Kader 2: Samenkomst in augustus. 
  Kader 3+5: Zij worden positief betrokken bij het beleidsonderwerp  
    schuldhulpverlening.  
  Kader 4: Kader 4 schrijft tekst voor de website. 
  Communicatie: is in ontwikkeling 
 
7. Vragen en bespreekpunten 
Samenstelling kadergroepen 
In verband met de komst van twee nieuwe leden zullen de kaderwerkgroepen voor een deel 
anders ingericht worden. Ook worden er buddy’s toegewezen aan de nieuwe leden om ze 
wegwijs te maken. Een overzicht volgt.  
 
Bezuinigingsmaatregelen ZOOV. 
De provincie heeft aangegeven de subsidie voor Wmo vervoer in twee jaar af te bouwen. 
Tijdens een eerder overleg is er door ZOOV uitleg gegeven. Vanuit de gemeente wordt 
gekeken naar opties om te bezuinigen. De Participatieraad wordt gevraagd hierin mee te 
denken en aan te geven waar zij de grootste bezwaren zien voor bezuiniging. De 
Participatieraad geeft aan de situatie zorgelijk te vinden en vraagt zich af of de provincie 
begrijpt wat deze bezuinigingen betekenen in landschapsgemeenten als Bronckhorst. De 
Participatieraad overlegt of zij, eventueel gezamenlijk met andere raden uit de regio, een 
brief sturen naar Provincie.  
 
Meedoen in Bronckhorst. 
De ambtelijk ondersteuner en verbinder vragen de leden van de Participatieraad om de 
komende tijd de website Meedoen in Bronckhorst te bekijken en tijdens een volgend overleg 
feedback te geven. Zij horen graag hoe de website ervaren wordt en of er onderwerpen 
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gemist worden op de site. 
 
Actie ambtelijk ondersteuner: nieuw overzicht kaderwerkgroepen  
Actie allen:  wat is je ervaring met de website Meedoen in Bronckhorst   
 
8. W.v.t.t.k. 
Zonder tegenbericht zal het overleg van 2 augustus doorgaan en als vanouds op het 
gemeentehuis plaatsvinden.  
 
Kadergroep 3+5 gaat een bezoek plannen bij Laborijn. Leden van de Participatieraad die 
mee willen kunnen zich melden. 
 
Er worden zorgen gedeeld met betrekking tot het onderhoud van stoepen / troittoirs in de 
gemeente Bronckhorst. Veel stoepen zijn niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been 
zijn of bijv. lopen met een rollator. Ook een verlaging van de stoeprand ontbreekt op veel 
plekken. De ambtelijk verbinder zal deze zorgen kenbaar maken bij de betreffende 
ambtenaar.  
 
Welke wijzigingen zijn er met betrekking tot de hulpverlening statushouders? 
 
Waarom heeft het Graafschap College zich teruggetrokken uit het taalhuis? 
 
15 en 16 september is het monumentenzorgdag. De Zonnebloem organiseert een rondgang 
langs monumenten in gemeente Bronckhorst.    
 
Actie ambtelijk ondersteuning; antwoorden op de vragen volgen. 
 
9. Sluiting 
Het volgend overleg is op 2 augustus om 19:30 uur, zonder tegenbericht, in het 
gemeentehuis. 


