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Han van Oosterbos, Lidia Verstege, Elly Geurts, Carla
Stapelbroek, Theo Beeftink, Fred Wolsink, Joke Regouw, Miranda
Luimes, Leonne van Lent, Derk Klein Bramel, Paula Biekart,
Hannah Salomé en Welmoed Gouwenberg
: Joke Jansen ( als vertegenwoordiging naar externe vergadering)
: PR 2015 – 38

1. Opening en vaststelling agenda
Joke Jansen is bij een informatieavond als vertegenwoordiging van de p-raad.
2. Kennis op Peil
Marc Boscha geeft een presentatie.
Deze presentatie is terug te vinden in de map van OwnCloud.
- Iedereen gesproken voor wie de nieuwe p-wet verandering kan zijn;
- Activerend stelsel;
- Als men voor 2010 toegang naar Wajong had, krijgt men een herkeuring;
- Eén loonwaardemethodiek creëren voor regio;
- Trainingen voor herkenning van arbeidsbeperking;
- Co-ouderschap, hoe geregeld? Het convenant wordt aangehouden voor
kostendelersnorm.
Wat staat de p-raad nog te wachten? Waarover wordt men om advies gevraagd of krijgt de
p-raad nog informatie over?
- Krediethypotheek
- invordering
- Integratie aanpak

- Basisinkomen. Dit wordt nog een keer besproken, er zijn binnen de gemeente nog
verschillende meningen over.
3. Verslag overleg d.d. 11 mei 2015
Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van;
- Welke aanpassingen voert de gemeente nu door op de website? Dit is nog weinig
zichtbaar. Welmoed neemt dit op.
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- p-raad staat niet de special Zorg en Welzijn van Bronckhorst. Hierin willen zij graag in het
vervolg opgenomen worden. Welmoed bespreekt dit intern bij de gemeente.
Kennis op peil 6 juli
- Welzijnswerk door Els Pierik, Welmoed vraagt haar hiervoor,
4. Ingekomen stukken en mededelingen
- Brief wethouder Peppelman reactietermijn adviezen
Ter kennisname aangenomen
- Uitnodiging netwerkbijeenkomst Helden
Ter kennisname aangenomen
- Oproep Denktank voor Achterhoek
Lidia gaat erheen
- Nota Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Het gaat om een grote regio, de vraag is hoe de p-raad dit stuk oppakt.
Welmoed Gouwenberg zegt dat gekozen moet worden voor de lokale invulling.
Volgende keer wordt het stuk ter advisering voorgelegd. Miranda Luimes, Hannah Salomé
en Carla Stapelbroek gaan in overleg met Anneke Wisselink, die verantwoordelijk is voor
het stuk. Zij leveren voor de volgende vergadering een pre-advies aan.
- Stand van zaken Sociaal Domein
Over de hulp bij huishouden heeft Joke Regouw een column geschreven, omdat ze de
manier waarop de gemeente Bronckhorst dit heeft opgepakt erg positief vindt ten opzichte
van andere gemeenten. Dit stuk zal ze naar de andere leden van de p-raad sturen.
De bonnen van huishoudelijke hulp toelage zijn maar 5 weken geldig. Mensen moeten dan
telkens naar het gemeentehuis. Welmoed Gouwenberg zal de verantwoordelijk
medewerkers vragen de geldigheidstermijn en plek van uitgifte nog eens te bekijken.
MEE
De onafhankelijke clientondersteuning wordt bekeken. Er is nu eerst een evaluatie van
MEE met de vraag wat wel of niet te verlengen. Daarna wordt cliëntondersteuning in breed
perspectief verder bekeken.
Jeugd
De enquête over mensen met een beperking die bij reguliere sportclubs terechtkunnen is
uitgezocht. Deze maand wordt het concept besproken in het college. Zodra het
beschikbaar is, gaat het stuk naar p-raad.
Een gedragsdeskundige kan op verzoek worden ingeschakeld om sociaal consulenten te
ondersteunen bij de inzet van jeugdhulp.
5. Terugkoppeling informatiebijeenkomsten
Werkgroep Jeugd
Het is een helder uitvoerig verslag.
Seniorenconvent
Han van Oosterbos en Joke Regouw hebben gesproken met drie mensen van het
Seniorenconvent. Zij zijn een afvaardiging van ouderenbonden in Bronckhorst.
Afgesproken dat ongeveer twee keer per jaar een kort overleg zal plaatsvinden.
Het is een goed idee om aanwezig te zijn bij bijeenkomsten met sociale teams en dbo's.
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Een betere presentatie van de sociale teams is hard nodig.
6. Werkplan p-raad definitief
Han van Oosterbos heeft de opmerkingen van de vorige keer opgenomen in dit stuk.
Na een korte discussie over belangenvertegenwoordiging wordt, met de toevoeging, het
werkplan vastgesteld.
7. Stand van zaken Website
De tekststukjes zijn nog niet compleet, Paula gaat de oude stukjes gebruiken.
De pasfoto’s worden nog aangepast.
De werkgroep gaat erover nadenken hoe de website te lanceren.
8. Rondvraag
23 juni gaat Elly Geurts naar de bijeenkomst Wonen en zorg.
Welmoed Gouwenberg meldt, ter kennisname, dat er een verzoek voor opvang van
asielzoekers is gekomen.
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10. Actielijst
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