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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Vandaag zijn er drie leden afwezig. 
 
2. Kennis op Peil – presentatie over het werk van de gebiedsambtenaar door mevr. 

I.Maciag 
 
Er wordt uitgelegd wat de gebiedsambtenaren in de gemeente Bronckhorst doen en wat het 
verschil is met de sociaal consulenten.  
De gemeente Bronckhorst is verdeeld in 5 gebieden en per gebied een team van 2 personen 
werkzaam als gebiedsambtenaar. Hun werkwijze kan per gebied verschillen, maar men wordt 
ingezet om meer contact te zoeken in de kernen en een schakel te zijn in de contacten tussen 
inwoners,  maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente. Dit is afhankelijk van de 
vraag uit een gebied. De duo’s willen aansluiten bij de behoeften die er zijn in de 
woonomgeving en daarbij actief ondersteunen. De afweging tussen realiteit en beleid is soms 
een lastig punt. Persoonlijk contact is daarbij erg het belangrijk 
Er is een goed contact met de sociale teams. Op hoofdlijnen houdt men elkaar op de hoogte. 
Er wordt gewerkt om initiatieven, vragen en ideeën in kaart te brengen via het programma 
Geoweb 
Actie; de ambtelijk secretaris gaat na of het mogelijk is om de inventarisatie in Geoweb aan de 
p-raad te laten zien 
 
De leden van de p-raad danken mevr. Maciag voor de informatie. 
 
3. Aanvraag advies ( concept) Plan van aanpak tussenevaluatie beleidsplan Sociaal 
Domein - toelichting door dhr. P.Zweedijk 
Het concept plan van aanpak is voorgelegd aan de p-raad om advies te vragen en eventuele 
opmerkingen mee te nemen. 
De p-raad vindt dat het Concept Plan van aanpak helder is geschreven, maar vindt dat het 
zwaartepunt meer bij de burger moet liggen. Juist hoe je aan de informatie komt is het minst 
uitgewerkt in dit concept, daar moet nog aan gewerkt worden.  
De eindevaluatie zal door een externe partij gedaan worden.   
Actie: de opmerkingen worden meegenomen bij de verdere uitwerking. De p-raad zal geen 
schriftelijk advies verstrekken op dit moment. 
 
 
4. Verslag + actielijst d.d. 4 juli 2016 
Het verslag wordt inhoudelijk besproken.  
Als reactie op  
Actie:1; vervoer wordt apart gefinancierd. 
Actie 2; in januari zal de p-raad deelnemen aan een thema- avond  
Actie 3; de werkgroep vindt het spijtig dat de heer Boscha nog niet gereageerd heeft op het 
verslag.  De indruk is dat er in de communicatie tussen de werkgroep en de heer Boscha wat 
ruis zit.  De werkgroep staat nog steeds achter het verslag. Er wordt besloten het voor nu even 
te laten rusten en er in een kleine setting op terug te komen. 
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Actielijst 
Bijgewerkt, zie bijlage. 
 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen aan B&W 
 
a.  korte notitie aanbesteding hulpmiddelen 
Deze notitie is op het allerlaatste moment toegevoegd aan de vergaderstukken.  
Er wordt voorgesteld om een onderhandse aanbesteding te doen.  Dit moet leiden tot één 
aanbieder.  
Binnen de p-raad zijn de meningen verdeeld over de mate van betrokkenheid bij de 
beoordeling van offertes. Volgens sommige leden leidt het betrokken zijn bij de beoordeling tot 
rolverwarring; de p-raad geeft advies over de te stellen eisen. Andere leden zijn van mening 
dat door mee te doen in het beoordelingstraject het geluid van clienten meer gewicht in schaal 
kan leggen. 
Er wordt besloten om als proef te proberen hoe het gaat met het beoordelen van offertes. Er 
zal na een evaluatie bekeken worden of dit onderdeel kan zijn van het takenpakket van de p-
raad.  
 
b. tijdelijke maatregel Huishoudelijke hulp  
Het lijkt erop dat lang niet alle mensen die de hulp ontvangen, hierover tevreden zijn. Verderop 
in het jaar staat een clientenonderzoek gepland dat meer inzicht zal geven. De P-raad vindt dat 
thans de hele opzet maatwerk suggereert, terwijl dit toch niet het geval blijkt te zijn.  Door de 
uitspraak van de rechter moeten gegevens verfijnd worden op onderdelen, dit is ook onderdeel 
van de beschikking. 
Men is niet blij maar gaat akkoord met de tijdelijke maatregel.  De p-raad wil betrokken blijven 
bij de ontwikkelingen in de toekomst.  Flexibiliteit is zeker nodig en men heeft zorg over de 
starheid van het beleid. Advisering over de verdeling volgt over 4 weken. 
Drie leden van de p-raad nemen deel aan de werkconferentie  
Actie: de ambtelijk secretaris stuurt de CIS bijlage toe. 
 
c. Lokaal plan van aanpak Huiselijk geweld 
De gemeente verzoekt de p-raad haar eerder uitgebrachte advies over huiselijk geweld te 
herzien. De leden van de p-raad vinden dat de essentiele punten beter eerst kunnen worden 
toegelicht door een consulent. 
Met waardering ter kennisgeving aangenomen, maar men wil eerst een uitleg en zal dan met 
een advies komen. 
Actie: de ambtelijk secretaris zorgt dat er een consulent komt om uitleg te geven. 
 
4. Vragen en bespreekpunten 
Meedenken voor mantelzorgbeleid  zie § 6 
 
5. Nieuws uit de werkgroepen 
a. Inkoop 2017 hulpmiddelen  geen nieuws 
b. Jeugd  zie het werkgroepverslag. 
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c. Werk en inkomen  Er is gesproken over de Huishoudelijke hulp. Daarnaast is er 
gesproken over de overname van 25 personen van Delta. 

d. Begeleiding  geen nieuws 
e. Welzijn  Er is gesproken met 3 ouderenadviseurs,  een docent en een vertegenwoordiging 

van het Seniorenconvent.  De vrijwillige ouderenadviseurs ontvangen een opleiding vanuit 
de Provincie, nu wordt gevraagd aan de gemeente om de kosten hiervan te dragen. 
Leden van de p-raad vinden dat de adviseurs geen meerwaarde hebben, de belangrijkste 
taak waar ze voor ingezet worden is de belastingaangifte. 
De ambtelijk secretaris geeft aan dat er beleid moet worden gemaakt voor de vrijwillige 
clientenondersteuning. Goed positioneren van de vrijwilliger is dus een belangrijk onderdeel 
van het maken beleid. 

f. Communicatie – wat kan er op de website  geen nieuws 
 
6. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt ieder voor hun 
aanwezigheid. De volgende vergadering is op maandag 5 september  a.s. om 19.30 uur in zaal 
Toren. Twee p-raadsleden zijn dan met vakantie.
 
 
 
 


