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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. 
Vandaag zijn er twee leden met bericht afwezig.  
  
2. Nieuws uit de gemeente – Kennismaken met burgemeester Besselink 
De voorzitter heet burgemeester Besselink van harte welkom bij de vergadering van de 
participatieraad. De voorzitter zet in het kort doelstelling en werkwijze van de raad uiteen, 
waarna de leden van de raad stellen zichzelf voostellen en toelichten waarom zij ervoor 
hebben gekozen zitting te nemen in de raad. 
 
3. Kennis op peil 
Presentatie onderzoek “Rechtsbescherming; Gewaarborgd of gemiste kans?”. In het kader van 
haar studie aan de Saxion Hogeschool, heeft Desiré Braakman onderzoek gedaan naar de 
wijze van beschikken m.b.t. huishoudelijke hulp in het kader van de WMO en de invloed die dit 
heeft op de rechtsbescherming van de burger. 
De participatieraad is van mening dat het een buitengewoon relevant onderzoek is voor de 
inwoners van Bronckhorst. Zij kan zich vinden in de conclusies en aanbevelingen. De 
participatieraad is bovenal de menig toegedaan dat het ondersteuningsplan/zorgplan integraal 
onderdeel uitmaakt van de beschikking. Op deze wijze ontstaat er een direct verband tussen 
resultaat en de wijze waarop het resultaat behaald wordt, hetgeen optimale duidelijkheid biedt 
aan de burger. Dit zou niet alleen voor de WMO moeten gelden, maar voor alle terreinen 
waarop de gemeente een beschikking afgeeft. 
Geïnformeerd naar de status van het rapport wordt geantwoord dat conclusies en 
aanbevelingen in de uitvoering meegenomen zullen worden. De p-raad zal een advies doen 
uitgaan aan het College van B&W over het voorliggende rapport. 
 
4. Verslag + actielijst 
a. Verslag d.d. 4 januari 2016  
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
b. Actielijst d.d. 4 januari 2016 
 
Bijhouden website; Het is belangrijk dat de informatie die erop staat actueel is. Omdat alle 
stukken langs de gemeentelijke ondersteuning gaan wordt de ambtelijk secretaris gevraagd of 
de notulist dit kan oppakken? Afgesproken wordt dat de notulist de vergaderstukken op de 
website plaatst, maar dat website verder wordt onderhouden door de leden van p-raad. 
 
Kennis op peil; Het onderwerp Eenzaamheid op de agenda voor maart 2016 zetten. 
 
 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Jaarverslag Participatieraad met aanbiedingsbrief. 
Akkoord, kan naar College. 
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b. Gezondheid bevolking Bronckhorst 
Op de site www.waarstaatjegemeente.nl kan men veel informatie vinden. 
 
6. Vragen en bespreekpunten 
a. Huisbezoeken bij 70-jarigen 
De leeftijd van 70 jaar lijkt de participatieraad discutabel, nu inwoners steeds ouder worden. 
Misschien denken aan 75 jaar. De leden zijn benieuwd naar wat de huisbezoeken opleveren 
en wat daar vervolgens meegedaan wordt. 
De ambtelijk secretaris zal dit navragen. 
 
b. Eigen bijdragen dagbesteding en begeleiding 
Is er onderzoek gedaan naar afhaken van cliënten i.v.m. de hoogte van de eigen bijdrage? 
Bij huishoudelijk hulp lijken er inderdaad cliënten afgehaakt. Hoeveel is niet precies duidelijk 
omdat cliënten niet altijd aangeven waarom men afhaakt. Bij de dagbesteding moet dit nog in 
beeld gebracht worden. 
 
c. Wijze van verantwoording zorgaanbieders en ketenpartners 
Is er inzicht in wat de zorgaanbieders precies doen c.q. leveren aan kwaliteit, activiteiten en 
uren? 
Bij Huishoudelijke hulp is dit duidelijk. Bij een herindicatie wordt hier ook naar gekeken. En 
verder moeten de zorgaanbieders hun inzet regelmatig verantwoorden. 
 
d. Samenhang met eerstelijnsgezondheidszorg 
Ieder kernteam heeft overleg met de huisartsen. Twee keer per jaar is er een beleidsoverleg.  
Men werkt aan het invoeren van Welzijn op Recept. Ook is er overleg over de inzet van jeugd 
ggz. 
 
 
7. Nieuws uit de werkgroepen 
 
Jeugd 
Verwezen wordt naar het verslag d.d. 11-01-2016. Het verslag is helder en duidelijk. 
 
Inkoop 2017 
Zowel de werkgroep begeleiding als de werkgroep jeugd hebben stukken ontvangen voor de 
Inkoop 2017. Het is een complex stuk. Men verbaast zich ook over het feit dat de twee 
werkgroepen separaat overleg hierover hebben gehad met medewerkers van de gemeente. 
De werkgroepen willen gezamenlijk overleg over de Inkoop. Er zal een overleg worden 
ingepland.  
De ambtelijk secretaris geeft aan dat de participatieraad niet om advies gevraagd zal worden 
omdat de uitvoering van eerder vastgesteld beleid betreft. 
De participatieraad zal in eerste instantie haar kanttekeningen bij de inkoop 2017 aan 
betrokken medewerkers van de gemeente doen toekomen en melden dat zij t.z.t. ook een 
advies zal uitbrengen.  
 
Werk en inkomen  
Uitnodiging voor bijeenkomst cliëntenraad Delta over werkbeleving en tevredenheid van sw-
medewerkers. HvO gaat er naar toe. 
 
Welzijn  
HvO en J.R hebben binnenkort overleg met het bestuur van de welzijnsstichting in Vorden 
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Communicatie 
De werkgroep ter voorbereiding van een bijeenkomst inzake de dagbesteding heeft na rijp 
beraad besloten dat het organiseren van een bijeenkomst, gezien de grote verscheidenheid 
aan doelgroepen/deelnemers, minder voor de hand ligt. Gekozen wordt voor een meer 
proactieve opstelling door een aantal werkbezoeken per jaar af te leggen aan verschillende 
projecten in de gemeente. De participatieraad kan zich hierin vinden. 
 
 
8. W.v.t.t.k. 
 
De ambtelijk secretaris vertelt over Right to challenge. Een project waarin inwoners de 
gemeente kunnen uitdagen als men denkt dat men betere oplossingen heeft, waarna inwoners 
vervolgens de middelen krijgen de oplossingen ook in praktijk te brengen. Er wordt een traject 
opgestart en daarna wordt bekeken hoe het verder wordt opgepakt.  
Dit project staat los van het Innovatieproject, waarin de voorzitter namens de participatieraad 
deel zal uitmaken van de adviescommissie. 
 
 
Er wordt gevraagd of er bij de gemeente signalen bekend zijn over het feit dat mensen een te 
kleine PGB hebben en vervolgens afzien van ondersteuning middels een PGB. Ambtelijk 
secretaris zal e.e.a. uitzoeken. 
 
 
9. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
Hij bedankt ieder voor zijn aanwezigheid. De volgende vergadering is maandag 7 maart a.s. 
om 19.30 in het gemeentehuis van Bronckhorst. 
 
 
 
    
 
  
 
 
 


