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1. Opening en vaststelling agenda 
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering. 
Vandaag zijn er twee leden met bericht afwezig.  
 
Als agendapunt 4 c wordt Basismobiliteit toegevoegd. 
  
2. Kennis op peil, Wonen en zorg 
Dit agendapunt komt te vervallen. 
 
3. Verslag + actielijst 
a. Verslag d.d. 7 maart 2016 .  
Het verslag wordt vastgesteld en de actielijst geactualiseerd. Zie bijgevoegde actielijst. 
- Tijdens de evaluatie van de werking van de sociale teams is duidelijk geworden dat er nog 
problemen met de administratie zijn. Er wordt nu gekeken naar de inhoudelijke gegevens en 
daar wordt een verslag van gemaakt. 
- HH na ziekenhuisopname. Er wordt gewerkt aan betere contacten met het ziekenhuis. Mocht 
de situatie niet verbeteren, dan wil de p-raad publicitaire druk gaan uitoefenen. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
a. Clientervaringsonderzoek 
Ter kennisname.   
De ambtelijk secretaris zal de beleidsmedewerker vragen om de p-raad te betrekken bij de 
evaluatie.  Daarnaast zal de beleidsmedewerker gevraagd worden een toelichting te komen 
geven. De leden van de p-raad missen ook vragen over de eigen bijdrage. 
 
b. Reactie collegebesluit Inkoop 
Ter kennisname. 
Het proces van het uitwerken van een Programma van Eisen loopt tot in de zomer. Het is een 
regionaal project. Er zal ter zijner tijd een advies van de p-raad gevraagd worden. 
 
c. Basismobiliteit 
Dit onderwerp komt op de volgende agenda. De leden van de p-raad geven aan het een 
makkelijk te lezen stuk te vinden met een positieve uitstraling. 
 
5. Toegankelijkheid van openbare gebouwen 
Er is een vraag gesteld aan een lid van de p-raad over hoe een organisatie aan een tillift zou 
kunnen komen.  Er ontstaat een discussie over of de p-raad een rol heeft in dit soort 
vraagstukken. Ligt dit niet bij uitvoering? 
In dit specifieke geval wordt er doorverwezen naar de gebiedsambtenaar.. 
 
6. Vragen en bespreekpunten 
a. Overgang ondersteuning en zorg 18- naar 18+ 
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Er zijn maar weinig kinderen die dit betreft in de gemeente Bronckhorst. Er is veel zorg over 
het gebrek aan informatie aan deze groep. Kan er geen standaard informatiepakketje 
samengesteld worden.  
De ambtelijk secretaris zoekt uit hoe zaken momenteel geregeld zijn en zal ook het idee van 
een informatiepakket doorgeen. 
. 
b. Beleidsregel Taaleis  
De beleidsregel is vastgesteld zonder de p-raad om advies te vragen. Dit wordt door de leden 
niet gewaardeerd.   
Er wordt besloten een brief te sturen naar het college met een advies en een opmerking dat 
men de p-raad niet op de hoogte heeft gesteld. 
In het volgende overleg zal een concept worden besproken, opgesteld door twee leden van de 
p-raad.   
 
7. Nieuws uit de werkgroepen 
 
Inkoop 2017 
Er zijn geen bijzonderheden. 
 
Jeugd 
Het verslag spreekt voor zich. 
 
Werk en inkomen  
Er is een fusie aan de gang tussen Delta en Het Plein.  De mensen worstelen daarmee. De 
gemeente Bronckhorst heeft er weinig mee te maken. 
De hoop is dat men een frisse nieuwe start kan maken. 
 
Begeleiding 
Er leeft een zorg bij de instanties of er wel indicaties worden afgegeven. Er zijn nog instellingen 
die een innovatieslag moeten maken. 
 
Welzijn  
Er zijn geen bijzonderheden. 
 
Communicatie. 
De website is bijgewerkt. De verslagen staan erop.  
Graag aan het einde van elk overleg even samen bekijken wat er websitewaardig is. 
 
8. W.v.t.t.k. 
Is er minder uitgifte van Wmo hulpmiddelen? Dit klopt inderdaad, er wordt strenger gelet op de 
uitgifte. 
 
Is de verevening in de budgetten al afgerond? Dit wordt in mei verwacht en voor jeugd zelfs 
later in het jaar. 
 
De onderzoekskalender moet worden vastgesteld, Zijn er nog zaken waarover de p-raad het 
inwonerpanel zou willen raadplegen? De werkgroep gaat hierover in overleg. 
 
9. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
Hij bedankt ieder voor zijn aanwezigheid.  
De volgende vergadering is maandag 2 mei  a.s. om 19.30 in het gemeentehuis van 
Bronckhorst. 


