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Door Sociaal Domein Achterhoek wordt een presentatie gegeven over het koploperproject 
onafhankelijke cliëntondersteuning. 
 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.   

 

2. Verslag + voorraadagenda d.d. 2 augustus 2021 
Verslag; 
Het verslag is akkoord bevonden. 
 
Voorraadagenda; 
De voorraadagenda wordt aangepast.  
 
3.  Benoeming nieuwe leden 
Twee nieuwe leden zijn met terugwerkende kracht, per 1 juli 2021, door het college benoemd 
als lid Participatieraad.  
Eventuele verlengingen zijn besproken en worden genoteerd.  
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen aan B&W 
- 
Ingekomen stukken en mededelingen 
- Reactie op advies wijziging wet schuldhulpverlening wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
Uitnodiging St. Welzijn Steenderen 
St. Welzijn Steenderen nodigt de Participatieraad uit om kennis te maken. De leden van de 
Participatieraad geven aan graag een werkbezoek te brengen aan De Kei en St. Welzijn 
Steenderen. Kaderwerkgroep spreekt een datum af. Wie de mogelijkheid heeft om op die 
datum aan te sluiten kan mee.  
 
Mededelingen 
Van een workshop die door één van de leden is gevolgd via De Koepel is een link 
doorgestuurd naar alle leden van de Participatieraad.  
Voor het volgen van een workshop kan, in overleg met het secretariaat en voorzitter, het 
budget van de Participatieraad ingezet worden. Gevraagd wordt aan de leden die via de 
Participatieraad een workshop volgen om tijdens een volgend overleg de informatie te delen 
of te zorgen voor een link waarin de info terug te vinden is.  
 
Actie Kadergroep 4:  Datum werkbezoek bespreken met St. Welzijn Steenderen 
 
5.  Nieuws uit de kadergroepen  
Kader 1; Gezonde en weerbare jeugd   
Volgende week bijeenkomst. 
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Kader 2; Vitaal oud worden   
- Gevraagd wordt hoe het precies zit met de nieuwe informatie over bezuiniging ZOOV alleen 
voor sociaal recreatief vervoer? 
- Er is beschikking tot een dementiescan. 
- Het bestuur van Meedoen in Bronckhorst heeft laten weten dat de website voldoet aan het 
vinden van activiteiten en houden daarom de App van Dag en Doen af.  
- Diverse manieren zijn besproken om feedback 75+ers laagdrempelig te maken.  
 
Kader 3-5; Bronckhorst inclusief – Iedereen een stevige basis   
Er wordt een korte terugkoppeling gegeven van het werkbezoek aan Laborijn.   
De leden van de Participatieraad die bij het werkbezoek aanwezig waren vonden het 
grandioos georganiseerd. Er zal een vervolgbezoek georganiseerd worden.  
Gevraagd wordt of door het stoppen van subsidie of een andere inkoop inwoners uit 
gemeente Bronckhorst niet meer naar de Stadskamer kunnen? Dit wordt uitgezocht. 
Binnen de gemeente Bronckhorst worden eerste stappen gezet om dorpskamers te 
realiseren binnen verschillende kernen.    
 
Kader 4; Zo doen we dat    
Eind september bijeenkomst.  
 
Communicatie: Aan de website is gewerkt en er is nu een berichtenpagina.   
      
Actie ambtelijk verbinder: check ZOOV – bezuiniging op sociaal recreatief vervoer. 
     mogelijkheden inwoners Bronckhorst bij de Stadskamer. 
 
6. Vragen en bespreekpunten 
Google Drive 
De huidige Google Drive is niet door iedereen te gebruiken. Het voorstel is om voor alle 
leden een gmail account aan te maken met 
voornaam.participatieraadbronckhorst@gmail.com met voor eenieder een eigen 
wachtwoord. Dit wordt geregeld.   
 
De participatieraad gemeente Haarlemmermeer vraagt of andere participatieraden het 
standpunt delen om bij Wmo en Jeugdzorg een financiële bijdrage te vragen afhankelijk van 
inkomen en vermogen. Dit punt wordt als agendapunt opgenomen bij de volgende 
vergadering om te bespreken.  
 
De brieven die naar inwoners zijn gestuurd met betrekking tot Wmo en Jeugdhulp in de 
Achterhoek zijn door de participatieraad helder en duidelijk bevonden. Communicatie vanuit 
de gemeente blijft een aandachtspunt in de verschillende kadergroepen. 
 
Naar aanleiding van de vraag met betrekking tot het onderhoud aan de trottoirs en 
wandelpaden komen twee ambtenaren van cluster Buiten graag naar het overleg om 
hierover in gesprek te gaan. De vraag is om zoveel mogelijk concrete adressen te noteren 
en/of foto’s te maken waar mankementen geconstateerd worden of verbetering mogelijk is. 
 
 

mailto:voornaam.participatieraadbronckhorst@gmail.com
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Met betrekking tot de focusgroep koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning wordt 
afgesproken de eerste resultaten af te wachten om dan te kijken of de Participatieraad als 
groep een goede inbreng kan leveren.  
 
Actie ambtelijk ondersteuner:  regelt nieuwe inlogmogelijkheid Google Drive 
      collega’s Buiten uitnodigen voor december 
Actie secretaris: koppelt voorstel Participatieraad met betrekking tot project  
    cliëntondersteuning terug aan SDA.  
 
7. W.v.t.t.k. 
 
8. Sluiting 


