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PARTICIPATIERAAD    
  
Verslag Participatieraad Gemeente Bronckhorst 
 
Datum : Maandag 5 oktober 2015 
   
Documentnr. : PR 2015 – 85 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Informatie vanuit de gemeente 
Stand van zaken 
Wethouder Peppelman spreekt allereerst zijn waardering uit voor de adviezen die vanuit 
de p-raad zijn gekomen. 
Binnen het Sociaal domein heeft de focus de afgelopen tijd gelegen op “ zaken 
overnemen”. Het administratieve deel verloopt nog moeizaam en er is nog ruimte voor 
verbetering. In de toekomst gaat de nadruk liggen op innovatie en het innovatiebudget is 
niet alleen voor zorgaanbieders.  
De samenwerking met sociale teams en huisartsen is ook een aandachtspunt. Voor 2016 
zijn speerpunten afgesproken en ook is gesproken over hoe de aanbesteding van 2017 
vorm moet krijgen. Er moet een goed zicht zijn op gebruik en zodra dit stabiel is kunnen er 
langere contracten afgesloten worden. Voor 2017 is dit nog niet zeker. 
Voor de herindicaties is ruimte gecreëerd om de beschikbare middelen anders in te zetten. 
De managementrapportage is eind deze maand gereed. De wethouder vraagt de leden 
van de p-raad om zaken die men mist, op- en aanmerkingen door te geven. 
 
De voorzitter geeft aan dat de p-raad voorzichtig positief is over het beleid van de 
gemeente Brockhorst. Het beleid is goed, maar over de praktijk is te weinig bekend. Er zijn 
indicatoren gewenst om het slagingseffect te visualiseren. 
Op de site waarstaatjegemeente.nl staan indicatoren en wordt ieder kwartaal een digitaal 
rapport gepubliceerd over het sociaal domein. Op dit moment zijn de gegevens nog niet 
volledig, ook dit is een groeimodel. 
 
Leden van de p-raad geven aan dat het mensen afhaken door de hoogte van de eigen 
bijdragen aan huishoudelijke hulp of dagbesteding. Ook benadrukt men dat de 
communicatie echt veel beter moet. De consulenten hebben hier ook een belangrijke rol 
in. Eind van het jaar komt er een klachtenoverzicht. 
 
 
3.   Kennis op peil:  
Mevrouw Luimes geeft een presentatie over de Drang en Dwang in de Jeugdzorg. 
Het verschil tussen Dwang is dat het nog net vrijwillig is en bij Drang is er een 
kinderbeschermingsmaatregel uitgesproken en is het niet meer vrijwillig. Bij beide versies 
blijft de sociaal consulent betrokken tijdens en na het traject. Het Drang traject is een 4 
maanden durend traject, er worden afspraken gemaakt en hierbij staat het kind centraal. 
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De presentatie wordt nagestuurd. 
 
4. Verslag d.d. 7 september 2015:  
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Kadernota Basismobiliteit 
De stukken zijn voorgelegd om de p-raad alvast te informeren. De werkgroep Vervoer zal 
een aantal randvoorwaarden formuleren. 
 
b. Thema avond Griffie. 
Het was een informatieve positieve avond, er is bijgepraat met de consulenten. Vooral het 
punt bereikbaarheid kwam naar voren. Het was goed om ook een connectie 
gemeenteraad – participatieraad te hebben. 
 
c. Nieuwsbrief oktober Jeugd 
Ter informatie. 
 
d. Het dorp als verzorgingshuis 
Het project is gestopt. Het traject van Spectrum voldeed niet aan de eisen en 
verwachtingen van de gemeente Bronckhorst. Er wordt nu gekeken hoe nu verder. Het 
project Woon en zorg in Steenderen gaat wel gewoon door. 
 
e. Oproep indienen nominatie Achterhoek kan het prijs 
Het verzoek is om leuke burgerinitiatieven aan te melden. 
 
f. Uitnodiging Gezinsmanagement 
Ter kennisname aangenomen. 
 
g. Schuldhulpmaatje 
Er is vanuit de organisatie Schuldhulpmaatje waardering uitgesproken voor het advies van 
de p-raad. 
 
h. Uitgaand advies aan college subsidie participatie-activiteiten 
Hier moet nog een reactie vanuit het college op komen. 
 
6. Nieuws uit de werkgroepen 
Jeugd 
Het verslag was helder en duidelijk geschreven. 
 
Werk en Inkomen 
Geen nieuws uit werkgroep 
 
Begeleiding 
Er is een gesprek geweest met de betrokken beleidsmedewerker en hier komt nog een 
vervolg op. 
 
Welzijn 
Geen nieuws uit werkgroep. 
 
Communicatie 
Hier is binnenkort overleg over. 
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7. W.v.t.t.k. 
Eén van de leden heeft de gegevens Wonen opgevraagd. Dit is een eerste stap richting 
een ongevraagd advies 
 
Het bezoekersaantal van de website zal door de communicatiewerkgroep worden 
uitgezocht. 
 
De gemeente zal bekijken welke sociaal consulenten kunnen worden uitgenodigd om, 
vanuit diverse invalshoeken, de p-raad bij te praten. Daarnaast wordt ook gekeken of 
degene die verantwoordelijk is voor het behoefteonderzoek kan worden uitgenodigd. 
 
De volgende vergadering sluit wethouder P. Seesing 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 2 november a.s. om 19.30 in het 
gemeentehuis van Bronckhorst. 
 
 
 
    
 
  
 
 
 


