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PARTICIPATIERAAD    
  
Verslag Participatieraad Gemeente Bronckhorst 
 
Datum : Maandag 2 november 2015 
   
Documentnr. : PR 2015 –  
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Informatie vanuit de gemeente 
Agendapunt komt te vervallen, omdat wethouder Seesing helaas niet aanwezig kan zijn. 
 
3. Verslag d.d. 5 oktober 2015:  
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Uitnodiging symposium Mezzo “hoe herkennen we de mantelzorger”  
       Ter kennisname.  

 Vergaderschema 2016 
            Schema wordt vastgesteld. 5 december wordt t.z.t. nog even bekeken. 

 Zwartboek SP werkgroep Bronckhorst 
            Het is voor de leden van de participatieraad niet geheel duidelijk welk signaal nu  
            eigenlijk wordt afgegeven. Er wordt veel vanuit werknemersoptiek behandeld.  
            Een signaal dat wij oppakken is dat het voor de burger kennelijk niet altijd  
            duidelijk is waarover (resultaat i.p.v. uren) en bij wie (gemeente of zorgorganisatie)  
            men een klacht kan indienen. In de vergadering van januari, mede n.a.v.  
            afstudeeropdracht student HAN komen we hierop terug. 
            Het signaal dat het om meer dan schoonmaak gaat bij de huishoudelijke hulp, n.l.  
            ook het signaleren en vervolgens iets doen aan eenzaamheid, vinden wij een  
            belangrijk aandachtspunt. 

 Management rapportage Sociaal Domein 1e half jaar 2015  
      Het is een rapportage in wording die vooralsnog veel gegevens bevat over klanten  
      en ingezette voorzieningen, maar nog weinig verbinding heeft met de doelen uit het  
      beleidsplan sociaal domein. 

 
5. Nieuws uit de werkgroepen 
Geen nieuws uit werkgroepen. 
 
6. Beleidsregel Innovatie 
De notitie die thans voorligt, is alvast ter kennisname maar nog niet ter advisering. Advies 
zal in latere fase worden gevraagd. Het budget voor deze beleidsregel lijkt substantieel en 
wordt verspreid over 3 jaar. Mensen/organisaties kunnen een voorstel doen voor een 
innovatief project. 
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De participatieraad juicht het toe dat de gemeente middelen uittrekt voor vernieuwing en 
verbetering in het sociale domein en benadrukt dat zij graag zien dat de middelen vooral 
ingezet worden voor innovaties die de gebruiker rechtstreeks ten goede komen. 
De participatieraad is benieuwd hoe de gemeente om zal gaan met de tegenstrijdigheid 
dat innovatie gebaat is aan ruimte zonder al te veel regels, maar dat bij het toekennen van 
subsidie veelal regels en toets punten gehanteerd worden.  
Graag op taalgebruik letten, kan toegankelijker. 

 
7. Voorstel communicatie met de doelgroepen 
Dit voorstel is een gevolg van de vraag op welke wijze wij – naast de contacten die er al 
zijn - het beste in contact kunnen komen met de verschillende doelgroepen. Na een 
opsomming van verschillende communicatiemiddelen wordt voorgesteld in het voorjaar 
een eerste bijeenkomst te organiseren voor gebruikers van dagbesteding.  
Er wordt een voorbereidingsgroep (zie actielijst) gevormd die gaat bekijken hoe dit verder 
handen en voeten gegeven kan worden. 
In dit kader is het ook goed om de participatieraad in de Zorgspecial van de Gemeente, die 
voor december op stapel staat, te presenteren.  
 
8. Uitgangspunten Basismobiliteit en notitie werkgroep Vervoer 
De notitie van de werkgroep vervoer met daarin verwoordt een aantal uitgangspunten en 
voorwaarden die wij in het belang van onze doelgroepen achten, wordt unaniem 
aangenomen. De notitie wordt doorgestuurd naar de betreffende beleidsambtenaar, de 
heer Beijer. 
Op 16 november is er een regionaal overleg in Doetinchem, helaas kunnen de leden van 
de participatieraad hierbij niet aanwezig zijn. De notitie zal ter kennisname worden 
verzonden naar de Achterhoekse collega raden.  
 
9. W.v.t.t.k 
Op 27 november is in het Amphiontheater de uitreiking van de “Achterhoek kan het prijs”. 
 
Mevrouw Jansen vraagt naar wat burgers kunnen doen als ze een herindicatie hebben 
gekregen die blijkt niet te voldoen voor de cliënt.  
Er kan daartegen bezwaar worden gemaakt en men kan een klacht indienen bij de 
gemeente. 
 
Er wordt verzocht om buurt te maken met burgemeester Besselink. Wij nodigen haar 
graag uit met ons te komen kennismaken, bijvoorbeeld in onze vergadering van februari. 
 
10. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt ieder voor zijn 
aanwezigheid. De volgende vergadering is maandag 7 december a.s. om 19.30 in het 
gemeentehuis van Bronckhorst. 
 
 
 
    
 
  
 
 
 


