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PARTICIPATIERAAD    
  
Verslag Participatieraad Gemeente Bronckhorst 
 
Datum : Maandag 7 september 2015 
   
Documentnr. : PR 2015 – 51 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Klanttevredenheidsonderzoek 
Bureau Moventem, mevrouw Bianca Tuenter en heer Maarten van Setten, geven een 
toelichting op het onderzoek dat zij in jan/maart 2015 hebben gehouden over de 
klanttevredenheid over 2014. Het rapport wordt ter kennisgeving aangeboden aan de 
Raad. De vergelijking van de tevredenheid ten opzichte van de jaren voor 2014 is nog niet 
verwerkt in het rapport, deze wordt nog toegevoegd. Een dergelijk onderzoek is verplicht 
om jaarlijks uit te voeren. De gemeente Bronckhorst overweegt om voor 2015 een 
combinatie te maken met een vergelijkbaar onderzoek m.b.t. de uitvoering van de 
jeugdwet. 
De P-raad vraagt of een volgend onderzoek uitgesplitst kan worden naar de werkgebieden 
per Sociaal Team in Bronckhorst?  
Verder zou zij graag zien dat de grijze gebieden, zoals het gebied tussen WMO en 
Zorgverzekeringswet, ook mee worden genomen in het onderzoek.  
 
De P-Raad heeft met instemming kennis genomen van de uitkomsten m.b.t. de 
klanttevredenheid, maar ziet tegelijkertijd dat de ondersteuning en zorg nog op een aantal 
punten verbeterd kunnen worden. In dit kader kan gedacht worden aan:  
- informatie voorafgaande aan keukentafelgesprek,  
- informatie over de afhandeling van dit gesprek,  
- informatie over keuze/verschil pgb en zorg in natura  
- wisseling inzet huishoudelijke hulpen 
- kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij 
  
De P-Raad zal omtrent onderzoek en verbeterpunten nader in overleg treden met de 
vertegenwoordigers van de gemeente. 
 
3.   Kennis op peil: Onderzoek Sporten door mensen met een beperking 
Beleidsmedewerker Ernst Jan Somsen geeft een toelichting op het rapport onderzoek 
aangepast sporten dat is gedaan in opdracht van de 8 Achterhoekse gemeenten en de 
provincie. Het onderzoek wordt op 10 september besproken met de sportambtenaren van 
de 8 gemeenten. De P-raad wordt gevraagd mee te denken en eventueel met suggesties 
te komen die ingebracht kunnen worden in dit overleg. 
 
De P-raad adviseert om het thema ‘beweging voor mensen met een beperking’ ook 
nadrukkelijk bij de Sociale Teams onder te brengen. Een actie/sociale kaart van 
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mogelijkheden en aanbod zou daarbij behulpzaam kunnen zijn. Hierbij niet alleen kijken 
naar clubs in Regio, maar ook naar directe omgeving zoals Zutphen, Lochem en 
Doesburg. 
Nu er geen bijdrage meer mogelijk is vanuit het PGB, lijkt sporten voor mensen met een 
beperking logischerwijs onder de WMO en/of Particpatiewet te vallen, aangezien het 
mensen met een beperking in staat stelt mee ter doen met de samenleving. Optie is om 
een link te leggen met “dagbesteding’. 
De P-Raad vraagt zich af of subsidie en voorwaarden, aangepast kunnen worden. Sporten 
is middel om te participeren, daar hoort een bijdrage bij.  
 
De P-raad steunt het initiatief voor een regionaal coördinator, maar adviseert ook om het 
initiatief van ‘Special Heroes’ (sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal 
onderwijs), te bekijken. 
 
4. Verslagen 
- Verslag d.d. 3 juli 2015: goedgekeurd 
- Verslag d.d. 3 augustus 2015: goedgekeurd  
 
De P-raad kiest voor één versie van het verslag dat ook direct geschikt is voor publicatie 
op de website.  
 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Terugblik Open Dag gemeente Bronckhorst, 5 september jl. 

De website van de P-raad is gelanceerd. Onze aanwezigheid was nuttig. Uit de 
contacten met deelnemers aan de dag blijkt dat veel inwoners, maar ook 
gemeenteambtenaren, niet van de werkzaamheden van de P-raad op de hoogte zijn. 
De folders die over zijn zullen de volgende vergadering worden verdeeld over de p-
raadsleden, opdat zij deze in eigen kring en gesprekken kunnen verstrekken.  
In de folder staat nog geen telefoonnummer vermeldt. De Gemeente zou een apart 
telefoonnummer beschikbaar stellen, hetgeen nog niet is gebeurd.   
 

b. Uitnodiging bijeenkomst Delta 29 september a.s. 
De heer Klein Bramel neemt namens de P-raad deel aan de bijeenkomst. 
 

c. Wijziging subsidiebeleid participatieactiviteiten 
Aangezien het om een uitvoeringsregel gaat, beschouwd de P-raad de wijziging van het 
subsidiebeleid participatie-activiteiten als een adviesaanvraag. De P-raad adviseert 
daarbij over doelstelling en voorwaarden, maar niet over de actuele subsidiebedragen 
per vereniging of stichting.  
De uitkomst van de discussie is terug te vinden in het advies aan het College. 
 

d. Advies uitvoeringsplan aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
Bij de agenda is het verkeerde concept-advies bijgevoegd. Gecheckt wordt of het juiste 
advies naar het College is gegaan. 

 
6. Nieuws uit de werkgroepen 
Jeugd 
Er zijn complimenten voor de te organiseren mantelzorgdag voor ouders van kinderen met 
een beperking. 
 
Werk en Inkomen 
Geen nieuws uit werkgroep 
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Communicatie 
Donderdag 17 september a.s. is de P-raad uitgenodigd voor de thema-avond Sociaal 
Domein met de Gemeenteraad. Besloten wordt dat een vijftal leden de P-raad aanwezig 
zijn. De heer T. Beeftink, mevrouw E. Geurts, mevrouw J. Jansen, mevrouw L. Verstege 
en mevrouw P. Biekart. 
 
7. W.v.t.t.k. 
De P-raad vraagt zich af wat er met het geld gebeurt dat aan het eind van het jaar over is 
in een PGB? Deze vraag wordt gesteld omdat er nog veel onduidelijk is. De secretaris zal 
hiertoe contact opnemen met de gemeente. 
 
De gemeente heeft enige tijd geleden gevraagd of de P-raad mee wil kijken naar de opzet 
van een nieuwe digitale informatievoorziening. Een aantal leden hebben zich gemeld, zij 
hebben ook een aantal gebruikers als testers aangemeld. Er is onduidelijkheid over de 
verdere voortgang en data. De Gemeente wordt gevraagd een nieuwe datum te prikken 
(datumprikker.nl). 
 
Ten behoeve van het agendapunt kennis op peil is mevrouw Luimes bereid gevonden een 
presentatie te geven m.b.t. gedwongen jeugd maatregelen. 
 
De volgende vergadering sluit wethouder A. Peppelman aan, in ieder geval is hij het eerste 
deel aanwezig. 
 
8. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt ieder voor zijn 
aanwezigheid. De volgende vergadering is maandag 5 oktober a.s. om 19.30 in het 
gemeentehuis van Bronckhorst. 
 
 
 
    
 
  
 
 
 


