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1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering.   

 

De coördinator Sociale Teams en een beleidsmedewerker Participatie presenteren de 

Benchmark over de bijstandsgerechtigden in de gemeente Bronckhorst. Het gaat om het 

aantal, het verloop en de samenstelling van het bestand in verhouding tot een vergelijkbare 

Nederlandse gemeente en tot de landelijke cijfers. Positieve conclusie is dat de instroom in 

de bijstand laag is in Bronckhorst. Mogelijke redenen hiervoor zijn de opbouw van onze 
plattelandsgemeente en de huisbezoeken met regelmatig persoonlijk contact. 

 

2. Voorstellen 3 nieuwe kandidaten participatieraad 

Eerste Kennismaking met twee nieuwe leden. Het voorstellen van het derde nieuwe lid volgt 

later vanwege vakantie. 

De nieuwe leden zijn graag van meerwaarde voor de Participatieraad en hun 

kaderwerkgroep. Ze worden de komende weken geïnformeerd over alle achtergronden en zij 

ontvangen het communicatieplan.  

 

3.  Voorstellen nieuwe managers cluster Participatie gemeente Bronckhorst 

Beide nieuwe managers binnen het sociaal domein zijn per 1 mei in hun nieuwe functie 

gestart en stellen zich graag voor. 
De manager voor de beleidsafdeling Zorgen en leren was hiervoor werkzaam voor de VNG 

(Vereniging Nederlandse Gemeenten).  

De manager voor het uitvoeringscluster Participatie werkt al 12 jaar voor de Gemeente 

Bronckhorst in diverse functies.  

Hun gezamenlijke missie omschrijven ze als volgt: de gemeente helpt bij de manier waarop 

we in Nederland met elkaar willen samenleven; de Participatieraad is een goede raadgever 

over hoe het gemaakte beleid landt bij onze inwoners.  

Ze melden dat nu de RIVM-Corona-maatregelen versoepelen de huisbezoeken weer fysiek 

starten. De sociale teams gaan op korte termijn weer op locatie aan de slag. 

 

4. Verslag + voorraadagenda d.d. mei 2021 
Verslag; 
Het verslag van 3 mei 2021 is akkoord. 
Voorraadagenda; 
Kennis op Peil: Voedselbank, juli. 
Werven van vrijwilligers wordt apart agendapunt (zie agendapunt 7). 
 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen aan B&W: 
Het advies van de Participatieraad over de TONK-regeling is om helder te communiceren of 
het een gift of een regeling betreft. 
De Gemeente bekijkt met de afdeling juridische zaken hoe we de TONK correct en duidelijk 
uitleggen en hierover helder communiceren. 
Ter info: het aantal aanvragen TONK is achtergebleven, nog onduidelijk is waarom.  
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Ingekomen stukken en mededelingen 
- 
 
6. Kennis op peil  
De partner van een lid van de Participatieraad geeft uitleg over zijn werk als bewindvoerder 
in de schuldhulpverlening. 
 
7.  Nieuws uit de kadergroepen 
De werkgroep Vitaal oud worden deelt de zorg over het aanhouden van het beleidsstuk 
‘dementievriendelijke gemeente’ als gevolg van de Coronacrisis. Dit gaat over nieuw beleid 
en geldt niet voor lopende ontwikkelingen in het sociaal domein. 
 
Er bestaat een app waarop te zien is welke activiteiten die dag in de omgeving zijn en hoe 
men kan meedoen. Er wordt bekeken of het een aanvulling kan zijn op de website Meedoen 
in Bronckhorst. 
 
In het kader van Bronckhorst inclusief en Iedereen een stevige basis lopen er gesprekken 
over schuldhulpverlening. 
 
Met de versoepelingen van de RIVM maatregelen starten ook inloopactiviteiten zoals 
bibliotheken weer langzaam op. 
  
In de kern Hengelo is geen welzijnsinstelling waaraan wel behoefte is. Wens, ook van de 
gemeente, is om dit op te starten samen met Keijenborg. 
 
Er is een verzoek voor extra PR voor de mogelijkheid van ondersteuning door de Gemeente 
bij het opstarten van locale projecten.  
Actie: door wie? 
Het College is naar aanleiding van een incident gevraagd om allert te blijven op goede 
communicatie naar de burger(s). 
 
Het tekort aan vrijwilligers door vergrijzing en afhaken tijdens de Coronacrisis is een punt van 
aandacht. De nieuwe managers beamen het belang hiervan. 
Hoe maken we dit laagdrempelig voor de jongere generatie door bijvoorbeeld vrijwiliger op 
maat of pop-up vrijwilliger? 
Voor de Participatieraad bieden mensen aan dat ze incidenteel willen aanschuiven met hun 
expertise of als klankbord. 
Actie: Agendapunt ‘werven vrijwilligers’ komt op voorraadagenda. 
 
8.  Vragen en bespreekpunten 
* Wees allen allert op onderwerpen voor op de website. Er komt een bijdrage over 
bewindvoering. 
* Fysieke vergaderingen op het gemeentehuis worden in juli en augustus weer deels 
mogelijk, afhankelijk van de grootte van de groep en de beschikbare ruimte.  
* Een bijeenkomst met andere koepelorganisaties is een aanrader. 
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9. W.v.t.t.k. 
 - 
 
10. Sluiting 
De volgende vergadering is op 5 juli om 19:30 uur. 
 
 
 


