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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Twee leden van de Participatieraad zijn afwezig.
2. Stand van zaken – Wethouder Antoon Peppelman
De wethouder biedt zijn excuses aan voor het feit dat de afgelopen periode een aantal
beleidswijzigingen niet langs de Participatieraad is gegaan. Ook zijn een paar adviesvragen
helaas niet goed gelopen. De gemeentelijke beleidsmedewerker schenkt er extra aandacht
aan in de organisatie opdat dit voortaan wel goed gaat.
De wethouder praat met de Participatieraad bij over de volgende onderwerpen:
 Hulp bij het huishouden, het tijdelijke beleid hieromtrent en het nieuwe beleid dat de toets
van kritiek zal moeten kunnen doorstaan.
 Het ontvangen advies van de Participatieraad ten aanzien van het Cliëntervaringsonderzoek sociaal domein.
 De komende mantelzorgverwendag.
De Participatieraad geeft aan dat ouders met kinderen en werkenden deze dag lastig
kunnen bezoeken doordat zij andere verplichtingen hebben. Zou de mantelzorgverwendag daarom niet in het weekend gehouden kunnen worden?
Actie: de gemeente neemt deze opmerking mee in de evaluatie van de dag.
 Mantelzorgwaardering.
 De pilot met betrekking tot de inzet van een POH (praktijk ondersteuner huisartsen) en/of
SOH (specialistisch ondersteuner huisartsen) voor jeugdigen.
 De informatieavond voor ouders die pleegzorg hebben.
 De informatieavond voor mensen met een pgb.
 Het landelijke nieuws dat gemeenten 1,2 miljard WMO-gelden over hebben.
In Bronckhorst zal het geld dat over is, beschikbaar blijven voor zorg. Dit jaar zal er nog
wel wat overblijven maar volgend jaar is dit waarschijnlijk niet meer het geval.
Er wordt nooit geïndiceerd richting een overschot, er wordt geïndiceerd op basis van wat
nodig is.
 Vanuit de Participatieraad komt een vraag over de collectieve verzekering vanuit Menzis.
Dit valt echter onder een andere wethouder.
Actie: de gemeentelijke beleidsmedewerker zal een toelichting hierop vragen aan de
betreffende ambtenaar.
3. Terugkoppeling Denemarken-reis
De gemeentelijke beleidsmedewerker en de wethouder geven een presentatie en toelichting
daarop.
De gemeentelijke beleidsmedewerker en de wethouder hebben samen met één van de
sociaal consulenten van de gemeente een tweedaags bezoek gebracht aan Denemarken.
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De belangrijkste constatering is dat in Denemarken, waar alles nog veel meer en al veel
langer naar de gemeenten gedecentraliseerd is, er meer integraal georganiseerd is en meer
gedaan wordt aan preventie dan in Nederland. In Denemarken heerst onder de bevolking
over het algemeen een grote mate van tevredenheid over het eigen systeem waarin zoveel
mogelijk ingezet wordt op vitaliteit en gezondheid.
4. Toelichting Memo adviesaanvraag tarief en beleidsregels CVV WMO oktober 2016
Coen Beijer, verkeerskundige bij de gemeente Bronckhorst, geeft een presentatie over en
toelichting op ZOOV. Het betreft het sociaal recreatieve vervoer in de regio ter vervanging
van de Regiotaxi Achterhoek die per 1 januari a.s. ophoudt te bestaan.
De Participatieraad kan zich vinden in de afschaffing van zones naar kilometers maar maakt
zich zorgen over de grens van 20 kilometer. Als deze 20-kilometer grens een probleem
oplevert, kan de klant contact opnemen met het sociaal team / de sociaal consulent
(hardheidsclausule)
De Participatieraad vraagt zich af of hier ook de 3-minuten eis geldt. Sommige klanten
hebben meer tijd nodig om bij het vervoer te komen. Er geldt wel de service dat de chauffeur
5 minuten voordat hij/zij er is, even belt. De Participatieraad is van mening dat er rekening
gehouden moet worden met een langere instaptijd, bijvoorbeeld 10 minuten, als de klant
aangeeft dat nodig te hebben.
Actie: Coen Beijer zal de precieze norm uitzoeken.
Actie: De Participatieraad zal een advies uitbrengen. Daarbij wordt gewezen op het al eerder
uitgebrachte advies over instaptijden. Verder ziet de Participatieraad graag dat ze volgend
jaar in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken wordt bij het vervoer voor de nieuwe
doelgroepen.
5. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
6. Toelichting Peiling bekendheid Sociale teams
De peiling is gedaan in het kader van het digitale platform Bronckhorst Spreekt. De
gemeentelijke beleidsmedewerker geeft een presentatie van de uitkomsten. Er is nog een
plan in de maak om op basis van deze gegevens de bekendheid te vergroten.
De belangrijkste vraag is of een bekendheid van 36% nu veel of weinig is. Gezien de relatief
korte tijd, is het misschien niet eens zo weinig.
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7. Verslag + actielijst d.d. 3 oktober 2016
a. Het verslag wordt inhoudelijk besproken en vastgesteld.
b. De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.
8. Ingekomen stukken en mededelingen
a. SCI brief zakelijke relaties wordt ter kennisname aangenomen.
b. Uitnodiging Beschermd Wonen 10 nov. a.s.
Twee leden van de Participatieraad zullen naar deze bijeenkomst gaan.
Actie: in december weer op de agenda zetten.
Adviezen aan B&W
c. Ongevraagd advies Cliënt-ervaringsonderzoek sociaal domein
Actie: er wordt nog een reactie op het advies verwacht. Er zal nog nader gekeken
worden hoe het rapport precies in elkaar zit t.a.v. de bevraagde doelgroep.
d. Verordening Blijverslening
De Participatieraad kan zich vinden in het systeem maar heeft 3 kanttekeningen die
verwerkt zullen worden in een advies (actie). Deze kanttekeningen hebben betrekking
op:
 Overschrijding van artikel 8. De burgers dienen dan per brief geïnformeerd te
worden.
 De bouwkundige normen (zo is de norm van 75 cm. voor een deuropening krap).
 Het goed informeren van de mensen over de financiële gevolgen.
9. Vragen en bespreekpunten
a. Datumprikker eindejaarsetentje. De datum 29 december wordt vastgelegd.
Actie: de ambtelijk secretaris zal die dag om 18.00 uur reserveren.
b. Vergaderschema Participatieraad 2017
De vergadering in januari 2017 is op een donderdag i.v.m. de nieuwjaarsbijeenkomst.
De vergadering van juni 2017 zal plaatsvinden op 29 mei i.v.m. Pinksteren.
Actie: de ambtelijk secretaris zal het definitieve schema voegen bij de stukken van
december.
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10. Nieuws uit de werkgroepen
 Inkoop 2017 hulpmiddelen
Dit is een week eerder besproken met Marc Boscha.
 Jeugd
Geen nieuws.
 Werk en inkomen
Er is een maandelijks gesprek geweest met Marc Boscha.
De overgang naar beschutte werkplekken lijkt goed te gaan. Mensen die alleen (dus niet in
een groep) ergens komen te werken, blijken kwetsbaarder. Dit moet onder de aandacht
blijven.
 Begeleiding
Geen nieuws.
 Welzijn
Geen nieuws.
 Communicatie – wat kan er op de website?
Geen nieuws.
 Inwonerspanel
Geen nieuws.
11. W.v.t.t.k.
De gemeentelijke beleidsmedewerker zit vanuit de P10 in een landelijk overleg om het pgbsysteem te vereenvoudigen. Ze zoekt een klankbord hiervoor vanuit de Participatieraad om
het perspectief van de klant inzichtelijk te hebben. Eén van de leden biedt zich hiertoe aan.
12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt iedereen voor
de aanwezigheid. De volgende vergadering is op maandag 5 december a.s. om 19.30 uur in
zaal Toren.
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