
PARTICIPATIERAAD 

PARTIC

 
 
 
 
 
 
Verslag Participatieraad Gemeente Bronckhorst 
 
Datum : Maandag 7 maart  2016 
Documentnr. :  PR 2016 -  

 PR 2016 -   Pagina 1 van 3 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. 
Vandaag zijn er twee leden met bericht afwezig.  
  
2. Kennis op peil, Integratiebeleid statushouders 
Marc Boscha geeft uitleg over de stand van zaken m.b.t. het gemeentelijk beleid inzake 
statushouders. 
Het stuk dat wordt besproken is nog onder voorbehoud. Als het af is, dan wordt het 
teruggekoppeld naar de P-raad voor advies 
 
3. Informatie eigen bijdrage 
Ans Steenblik geeft een presentatie over de eigen bijdrage die de inwoners moeten betalen als 
zij ondersteuning, begeleiding en/of  hulp krijgen via de Gemeente. 
De vraag die leeft bij de p-raad is of het duidelijk is of er mensen zijn afgehaakt vanwege de 
bijdrage? Bij HH lijkt dit wel duidelijk. Bij dagbesteding zou dit erg jammer zijn. 
 
4. Verslag + actielijst 
a. Verslag d.d. 7 februari  2016 .  
Het verslag wordt vastgesteld en de actielijst geactualiseerd. Zie bijgevoegde actielijst. 
 
 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Brief gemeente: reactie op aanbevelingen participatieraad n.a.v. het onderzoek van D.       
    Braakman.  
De participatieraad reageert met instemming op het advies. 
b. Persbericht: Hulp bij Huishouden TSN ondergebracht bij Markenheem en Zorgkompas 
Ter kennisname. 
c. Inrichting sociale team 
De sociale teams bestaan nu voor een deel uit medewerkers die via een 
detacheringsconstructie werken. De gemeente is van mening dat het de samenwerking in de 
sociale teams ten goede zal komen als alle medewerkers dezelfde rechtspositie zouden 
hebben. Er zijn vacatures opengesteld en de sollicitatieprocedure wordt gestart, waarbij de 
gedetacheerde medewerkers als interne kandidaat worden behandeld. 
De formatie zal iets teruglopen, maar er wordt benadrukt dat het geen bezuinigingsoperatie 
betreft. 
 
6. Vragen en bespreekpunten 
a. HH Zorg na ziekenhuisopname  
Het Slingeland ziekenhuis heeft besloten de transferafdeling te sluiten. Hierdoor loopt de 
aansluiting op de zorg in de thuissituatie gevaar omdat gemeente en zorgorganisaties niet 
precies weten wanneer iemand uit het ziekenhuis ontslagen wordt. De ambtelijk secretaris zal 
een duidelijker beeld proberen te krijgen en zal dit terugkoppelen naar de p-raad. 
b. Overgang ondersteuning en zorg 18- naar 18+  
Het betreft hier jongeren met een beperking die als ze 18 jaar worden wat betreft financiering 
en eigen bijdrage onder het sociale domein van de gemeente ressorteren. 
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Wordt op de agenda van april gezet. 
 
7. Nieuws uit de werkgroepen 
 
Inkoop 2017 
Het bespreken van het document was een collectieve worsteling. Het is een erg ambitieus 
plan, maar de gemeente heeft de visie niet over kunnen brengen.  Als werkgroep wil men 
adviseren om niet te ingewikkeld te beginnen en om het niet meteen gemeente breed uit te 
zetten. 
De participatieraad spreekt haar bezorgdheid uit en zal e.e.a. middels een ongevraagd advies 
aan het College overbrengen. (zie advies d.d. 10-03-2016) 
 
 
Jeugd 
 
Werk en inkomen  
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de werkbeleving en de tevredenheid bij alle sociale 
werkplaats medewerkers van Delta. Over het algemeen is de tevredenheid met het werk, de 
werkomstandigheden, collega’s en begeleiders hoog.  
 
Welzijn  
Er is een overleg geweest met de Stichting Welzijn Vorden. Samengevat zijn de activiteiten vnl. 
gericht op ontmoeting, recreatie en dienstverlening aan ouderen. De stichting beschikt niet 
over een eigen accommodatie. De activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. De stichting 
wordt ondersteund door een sociaal consulent. Niet duidelijk is in welke mate het welzijnswerk 
een antwoord geeft op gebiedsgebonden vragen en initiatieven in buurten en kernen 
ondersteund. De participatieraad vraagt zich af of de invulling van het welzijnswerk verloopt 
zoals de gemeente destijds voor ogen had. 
De ambtelijk secretaris geeft aan dat het beleid de komende periode weer bekeken wordt. 
 
Communicatie. 
Er is een bezoek gebracht aan zorgboerderij De Bult. Wat opviel was dat het de ondernemers 
erg veel energie kost om alle veranderingen bij te benen. Men heeft het gevoel overspoeld te 
worden de met regels en afspraken (zie verslag werkbezoek) 
Het voorstel van de werkgroep aan de Gemeente is om eens een bijeenkomst te organiseren 
voor met name de kleine zorgaanbieders en zo frustraties weg te nemen.  
 
8. W.v.t.t.k. 
Er is een uitnodiging om eens een dagdeel mee te draaien op de Zonnekamp, dagbesteding 
voor ouderen in Zelhem. Een aantal leden van de raad nemen de uitnodiging aan. 
 
Er is een vraag binnengekomen van de gemeentesecretaris of wij mee willen doen aan een 
interview op welke wijze de gemeente meer gebruik kunnen maken van de kennis en kunde 
van de burgers? 
HvO en JR zullen hieraan deelnemen. 
 
 
9. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
Hij bedankt ieder voor zijn aanwezigheid. De volgende vergadering is maandag 4 april a.s. om 
19.30 in het gemeentehuis van Bronckhorst. 
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