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Voordat de vergadering begint wordt er door de coördinator van ZOOV een toelichting
gegeven over ZOOV en over wat de nieuwe plannen van de provincie betekenen voor de
inwoners van gemeente Bronckhorst.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering.

2. Verslag + voorraadagenda d.d. april 2021
Verslag;
Antwoord Tonk regeling volgt binnenkort.
Twee leden bekijken in hoeverre de nieuwe tekst op de website nog aanvulling behoeft in
verband met ondertiteling Participatieraad en zorgen voor juiste tekst voor facebook.

Voorraadagenda;
Kennis op peil Mantelzorg schuift door.
Kennis op peil Bewindvoering juni.
Presentatie Benchmark naar juli.
Bijpraten ontwikkelingen cliëntondersteuning juli.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Adviezen aan B&W
-
Ingekomen stukken en mededelingen
Algemene ledenvergadering De Koepel is op 28 mei a.s. Wie belangstelling heeft voor de
stukken of online sessie kan dit doorgeven aan de secretaris. De secretaris pakt de taken
met betrekking tot de algemene ledenvergadering verder op.

Drie reacties op de oproep nieuwe leden voor de Participatieraad. Er volgen gesprekken
deze week.

Binnen het Sociaal Domein bij gemeente Bronckhorst is een nieuwe manager gestart voor
beleid en een nieuwe manager voor de uitvoering. Zij zullen zichzelf in het eerstvolgende
overleg van 7 juni voorstellen aan de Participatieraad.

4. Kennis op peil
Een lid van de Participatieraad werkzaam bij VGGNet polikliniek Warnsveld geeft vanavond
in Kennis op peil een toelichting over verschillende stadia in emotionele ontwikkeling
(verschil tussen kunnen en aankunnen) voor mensen met een beperking.

Actie; lid participatieraad verzorgt een samenvatting voor de website.

5. Informatie proces financiële opgave Sociaal Domein
De ambtelijk verbinder geeft uitleg over het proces met betrekking tot de financiële opgave
binnen het Sociaal Domein.
Er wordt o.a. over de opgave om het tekort in de jeugdzorg en Wmo terug te brengen
gesproken. De Participatieraad vindt de structurele stijging van de kosten voor jeugdzorg en
Wmo een zorgpunt en vindt het goed dat hier krititsch naar gekeken wordt, maar laat
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tegelijkertijd weten dat de zorgtaak van de gemeente voorop dient te staan. De
Participatieraad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

6. Nieuws uit de kadergroepen
Één van de leden wenst bij kaderwerkgroep 1 aan te sluiten. Gezien haar achtergrond en het
vertrek van twee leden uit deze kadergroep aan het eind van dit jaar is het een goed idee dat
zij vast aansluit.

Het werk- en communicatieplan wordt nog heel iets aangepast. De voorzitter laat weten
vanaf nu met dit plan te gaan werken. Het dient een dynamisch document te worden en zal
dan ook ieder half jaar geëvalueerd worden.

De afspraak is om de notulen van de vergaderingen van de Participatieraad op de website te
plaatsen. Er zullen daarom geen namen genoemd worden in de verslagen.

Er wordt afgesproken geen foto’s van leden te plaatsen op facebook vanuit de
Participatieraad. Ook zullen achternamen weggelaten worden.

Actie; Kaderwerkgroepen drie en vijf dienen nog een tekst te schrijven over de
werkgroep. Graag vóór 20 mei aanleveren bij de werkgroep communicatie.

7. W.v.t.t.k.
- Presentatie mantelzorgers wordt gedeeld met Participatieraad.

8. Sluiting
De volgende vergadering is op 7 juni om 19:30 uur.
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