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PARTICIPATIERAAD    
  
Kort verslag P-raad 

   
   
aan : Leden participatieraad 
van : Elly Werkman 
datum : 3 augustus 2015  
aanwezig : Han, Lidia, Carla, Theo, Fred, Joke R, Joke J, Leonne, Derk en 

Welmoed 
afwezig :  Paula, Miranda en Elly 
Documentnr. :  
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Han heet iedereen welkom 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Kennis op peil 
Charel van Dijk geeft een presentatie over het opzetten van een digitale 
informatievoorziening.   
Zijn vraag aan de leden van de P-raad is om mensen aan te dragen om in het testpanel 
plaats te nemen. Het gaat om mensen die mee willen denken over de opzet en om 
mensen die meekijken naar de website. Joke J, Theo en Han zullen meedenken en Paula 
wordt gevraagd om ook mee te doen. 
De leden van de p-raad zullen in hun netwerken nagaan of er nog clienten zijn die 
willen/kunnen meekijken. Binnen 14 dagen leveren zij namen aan, 
  
 
3. Verslag d.d. 3 juli 2015 
Verslag kan nog niet worden vastgesteld. Vanwege de nieuwe opzet van het verslag is er 
wat vertraging. 
 
Dan naar aanleiding van; 
Inwoners uitnodigingen om te praten over hun bevindingen met de nieuwe zorg. 
De werkgroep Communicatie komt met een voorstel over hoe dit op te pakken. 

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Vooraankondiging themadag Jeugd 9 oktober 
Ter kennisname. 
 b. VIT mantelzorg  
Ter kennisname.  
Dit onderwerp leidt tot de vraag wat de plannen van de gemeente zijn omtrent mantelzorg. 
Welmoed geeft aan dat er een verbeterslag gemaakt moet worden., ze zal de volgende 
keer informatie aanleveren. 
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 c. Discriminatiecijfers 
Ter kennisname 
 d. Stavaza OGGz-beleid 
Dit onderwerp levert vragen op over bijvoorbeeld het gebruik, wachtlijsten en dergelijke. 
De Iriszorg bepaalt de OGGZ, na routes via bijvoorbeeld de politie, sociale teams enz.  
 e. Evaluatie Wmo hulpmiddelen 
Betekent het feit dat er minder hulpmiddelen gebruikt zijn, dat er meer aanvragen zijn 
afgewezen?  
De evaluatie is niet bedoeld om te kijken naar de in- of uitbesteding. De beleidsregels 
eerst aanscherpen en dan volgt een advies vanuit de p-raad 
 
5. Nieuws uit de werkgroepen 
a. Jeugd 
Geen nieuws uit deze werkgroep 
 
b. Werk en inkomen 
Derk en Han hebben gesprekken met Marc Boscha over Delta en de schuldhulpverlening. 
 
c. Begeleiding 
Zwembad Zonnewater biedt nu ook diensten aan als dagopvang.  Er is samenwerking met 
Ever ( voorheen Fatima) Het is een concept dat nog tussen de oren moet gaan zitten bij, 
met name, de consulenten. 
Lidia is bij een bijeenkomst van de denktank in het kader van de Doe mee Award geweest, 
de opkomst was minimaal. Er zijn ideen gespuid en er is besloten de nominatie naar 
november te verschuiven. 
 
d. Welzijn 
Geen nieuws uit deze werkgroep. 
 
e. Communicatie 
Fred heeft een dagdeel training gehad in WordPress en kan nu, naast Paula, de website 
up to date houden 
 
Tijdens de open dag op 5 september zijn Lidia en Joke J aanwezig. 
 
 
6. Bedrijfsplan Delta 
Het is meer een stuk ter info.   
De gemeente stapt uit de gemeenschappelijke regeling. De diensten worden dan 
afgenomen op contractbasis. De p-raad stelt de volgende vragen bij dit plan; 
- wat betekent dit voor huidige en toekomstige clienten 
- wordt de continuiteit gewaarborgd 
- wat wordt afgenomen bij Delta 
Welmoed stelt voor dat zij, Han en Derk een gesprek hebben met Marc Boscha.Han denkt 
dat dit niets oplevert, er is een communicatie ruis. 
 
7. Concept uitvoeringsplan aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
- pre-advies 
Het pre-advies wordt overgenomen. Als extra toevoeging; bij optioneel, graag duidelijkheid 
over keuzes die de gemeente heeft gemaakt. 
Advies aanscherpen door alvast advies te geven over keuzes. 
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8. Communicatie 
Onder agendapunt 5e behandeld. 

 
9. W.v.t.t.k. 
Leonne vraagt naar de vervanging tijdens afwezigheid van hh. Clienten worden voor het 
blok gezet, door ze op het laatste moment pas in te lichten over afwezigheid. 
Welmoed licht toe dat er bij drie weken geen vervanging geregeld wordt. 
 
Hannah is benieuwd of er te weinig Jeugdhulpverlening is ingekocht. 
Het plaatsen van jeugdigen is geen probleem. Het ligt aan de budgetplafonds, het budget 
wordt mogelijk overschreden. 
 
Joke R wil weten of de bonnen voor extra inkoop uren niet goed lopen. Welmoed zegt dat 
ze juist er goed lopen en dat de verstrijkingstermijn van vijf weken zal worden opgerekt. 
 
Theo vraagt wat er gebeurd als mensen willen dat hun indicatie wordt ingetrokken?  
Welmoed zoekt dit uit. 
 
Lidia informeert naar de mantelzorgwaardering, is hier animo voor? En geeft aan dat het 
hebben van een digiD een drempel voor mensen kan vormen in deze. Kijk bijvoorbeeld 
eens naar hoe Doetinchem dit aanpakt. 
 
10. Sluiting 
De volgende vergadering is op maandag 5 oktober aanstaande. 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


