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PARTICIPATIERAAD

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Eén lid van de Participatieraad is afwezig.
De nieuwe secretariële ondersteuning en eerste aanspreekpunt vanuit de gemeente
Bronckhorst wordt welkom geheten.
Een stagiaire van de gemeente is vanavond als gast aanwezig.
2. Kennis op Peil – Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein door de heer Deunk,
gemeente Bronckhorst en de heer Van den Bogaard, Onderzoeksbureau Magis
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst omdat het
onderliggende stuk nog niet aangeleverd is.
3. Verslag + actielijst d.d. 1 augustus 2016
a. Het verslag wordt inhoudelijk besproken. De volgende punten komen aan de orde:
Pag. 1, 1ste actiepunt: Hiervan is nog geen terugkoppeling geweest. De ambtelijk secretaris
gaat nogmaals na of het mogelijk is de inventarisatie in Geoweb aan de p-raad te laten zien.
Pag. 2, 1ste actiepunt: De CIZ-bijlage is nog niet ontvangen. De p-raad wil het stuk wel zien.
Pag. 2, 2de actiepunt: De consulent Huiselijk Geweld zal in het najaar een toelichting geven.
b. De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. De volgende punten komen aan de orde:
Kennis op peil, mantelzorg: De uitslag van de enquête komt op 10 november, daarom
staat dit onderwerp in december op de agenda van de p-raad. Mocht de uitslag er eerder
zijn, dan kan het in november op de agenda komen te staan.
Eind augustus hebben mevrouw I. Maciag en mevrouw M. Dekkers van de gemeente een
afspraak gehad met het VIT. Er zal een evaluatie plaatsvinden van de gezinsarrangementen.
Inkoop hulpmiddelen 2017: In het laatste overleg gaf de heer Boscha aan dat er een notitie
bij het college zou liggen. Deze notitie heeft de p-raad nog niet ontvangen.
Actie: De ambtelijk secretaris gaat de stand van zaken na.
4. Ingekomen stukken en mededelingen




De wethouders zullen in oktober (de heer P. Seesing) en november (de heer A.
Peppelman) een bezoek brengen aan de p-raad.
Actie: Het jaarlijkse bestuurlijk bijpraatmoment wordt ingepland.
De Marap is in de maak. Deze wordt deze maand aan de p-raad gezonden. De marap
komt op de agenda van oktober.
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Adviezen aan B&W
a. Huishoudelijke hulp, nieuw advies
De opvatting van de p-raad is dat het informeren over de verhoging van de tarieven
persoonlijk had moeten plaatsvinden. Er zijn geen klachten hierover ontvangen. Over de
eigen bijdrage die daarnaast is aangepast is wel communicatie geweest.
b. Reactie gemeente op advies beleidsregels Beschermd wonen
Uit de reactie blijkt dat de p-raad enigszins gelijk heeft. Het onderwerp zal in volgende
situaties wel voor advies langs de p-raad moeten komen.
c. Stukken Stichting Welzijn Steenderen
Dit komt aan de orde bij het nieuws uit de werkgroepen (agendapunt 6).
5. Vragen en bespreekpunten
a. Statushouders
De ambtelijk secretaris geeft een toelichting. De volgende punten komen aan de orde:
 Het rijk stelt vast hoeveel statushouders per gemeente opgevangen moeten worden.
 De gemeente Bronckhorst trekt hierin op met de 8 Achterhoekse gemeenten.
 Het gebruik van vrijgekomen vastgoed blijkt in de praktijk lastig. Dit heeft onder meer
te maken met het feit dat het geïnitieerd moet worden door particulieren of
vastgoedeigenaren en met lange complexe procedures.
 Met de wooncorporaties is een intentieovereenkomst getekend.
 Ten behoeve van de inburgering en integratie van de statushouders heeft
Bronckhorst het plan ‘Bronckhorst heet Welkom’ gemaakt. Voor het taalonderdeel is
inmiddels een gecertificeerde taalaanbieder aangesteld. Het aanbod wordt nog
verrijkt met sportverenigingen en culturele verenigingen.
 Statushouders hebben eigen keuzevrijheid, ze hoeven niet gebruik te maken van
‘Bronckhorst heet Welkom’. De inburgering is echter niet geheel vrijblijvend voor ze.
b. Verslag gesprek met twee bezorgde burgers
Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een lid van de p-raad en twee bezorgde
burgers over de groeiende onvrede die leeft met betrekking tot de opvang van
statushouders. Deze bezorgde burgers hebben een plan ontwikkeld dat volgens hen de
participatie en acceptie ten goede zal komen. N.a.v. het gesprek viel op:
 dat verschillende begrippen, zoals statushouders en asielzoekers, door elkaar
worden gebruikt en dat er dingen bij worden gehaald die hier los van staan.
 Er één op één wordt gedacht ten aanzien van bijvoorbeeld de kosten.
 Veel onbegrip lijkt te ontstaan door het ontbreken van informatie en vanuit onvrede.
Het lijkt veel te maken te hebben met beeldvorming.
 Op internet was voor hen niet te vinden hoe een en ander precies in elkaar zit.
 Actie: Het plan wordt doorgestuurd naar alle p-raadsleden.
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De p-raad staat vervolgens stil hoe om te gaan met dit soort signalen. De belangrijkste
conclusies en afspraken:
 Het is belangrijk aandacht te besteden aan deze onvrede omdat veel mensen
hetzelfde hierover denken.
 Misschien staat alle informatie wel op de websites van het COA en het rijk maar dit
komt niet helder over. De communicatie kan verbeterd worden. Het gevoel is echter
ook dat wanneer de gemeente eveneens iets hierover op de eigen website zet, dat dit
niet gaat helpen.
 Het is wel belangrijk om als p-raad gehoor te geven aan dit soort gesprekken.
Burgers moeten zich gehoord voelen door de p-raad, ook als blijkt dat de p-raad er
verder weinig mee kan doen. De vraag is welke rol de p-raad in dergelijke situaties in
kan nemen, kan men een signaal geven of ongevraagd advies?
Actie: Dit zal in het gesprek met de wethouder aan de orde gesteld worden.
 Een suggestie is om hiervoor één aanspreekpunt bij de gemeente te organiseren.
Een katalysator waar alle positieve en negatieve ideeën samenkomen. Zodoende zou
de onderliggende onvrede ook duidelijk worden.
 Actie: De ambtelijk secretaris zal in september met een drietal leden van de p-raad
om de tafel gaan zitten om te spreken over de invulling van het beleid ten aanzien
van statushouders.
 Actie: Er wordt een terugkoppeling gestuurd naar de gesprekspartners aan de hand
van de notulen.
6. Nieuws uit de werkgroepen
 Inkoop 2017 hulpmiddelen
De eigen ervaring van één van de p-raadsleden is dat het niet zo goed gaat met de
verstrekking van de hulpmiddelen. Er zijn meer signalen maar het is niet duidelijk of het een
structureel probleem is. Er zijn geen klachten over binnengekomen. De p-raad is van mening
dat er een laagdrempelige ingang moet zijn in het geval dingen niet goed gaan. Daarnaast is
het aan de cliënt om contact op te nemen met de eigen consulent wanneer er iets misgaat.
Actie: Advies aan gemeente om na iedere indicatie na te gaan na een bepaalde tijd of de
voorziening ook goed geleverd is.
 Jeugd
Geen nieuws. Volgende week is er een overleg.
 Werk en inkomen
Er heeft een overleg plaatsgevonden met de heer M. Boscha.
Actie: wanneer wethouder P. Seesing bij de p-raad aanschuift, zal het onderwerp Het Plein /
Delta / werkgeverschap Beschut Werken op de agenda gezet worden ter bespreking.
 Begeleiding
Geen nieuws.
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 Welzijn
Twee p-raadsleden zijn op bezoek geweest bij Stichting Welzijn Steenderen. Er wordt een
korte terugkoppeling gegeven. Stichting Welzijn Steenderen werkt heel stimulerend en heeft
een breder bereik dan alleen ouderen. Van belang is om bewoners te betrekken en om
mensen in het bestuur te hebben die out of the box kunnen denken.
 Communicatie – wat kan er op de website?
Er is een format gemaakt voor de terugkoppelingen, deze is op de website te vinden. Een
terugkoppeling kan heel kort zijn, alleen in hoofdlijnen op maximaal 1 A4-tje. Er zou voor
gekozen kunnen worden de terugkoppelingen in de nieuwsberichten te zetten.
7. W.v.t.t.k.


In Vorden is ‘Uniek eten&drinken’ geopend, dit is een lunchcafé waarin mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn. Een leuke tip om een keer naartoe te
gaan.



Actie: Er wordt een afspraak gemaakt over het inwonerspanel. Advies gebruik
inwonerspanel door ambtelijk secretaris en twee leden van de p-raad.

8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt iedereen voor
de aanwezigheid. De volgende vergadering is op maandag 3 oktober a.s. om 19.30 uur in
zaal Toren. Eén p-raadslid meldt zich bij deze daarvoor af.
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