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PARTICIPATIERAAD

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering.
Vandaag zijn er twee leden met bericht afwezig.
2. Kennis op peil, Welzijn
De sociaal consulent van team Bronckhorst Noord vertelt over de zaken in de praktijk,
Eenzaamheid
De presentatie begint met een filmpje over eenzaamheid
Hier wordt in vogelvlucht verteld over eenzaamheid en wat kun je daar aan doen?
De problematiek wordt in kaart gebracht
Men werkt met een kernteam en een schilteam.
Het kernteam bestaat uit vrijwilligers en Sensire.
De groep komt een paar keer per jaar bij elkaar en vertegenwoordigt de achterban.
De schilgroep bestaat uit bijvoorbeeld huisartsen , wijkagenten en ouderenbonden.
Zo wordt geprobeerd mensen te vinden en te bezoeken.
De insteek is om zo laagdrempelig mogelijk te werken en door op maat aandacht en zorg
leveren. Het 1s nog zoeken naar wat er nodig is. Ook is het belangrijk dat men van elkaar hoort
over de diverse activiteiten.
In de keukentafelgesprekken komen ook de contacten aan bod
Signalering gebeurt ook door huisartsen en vrijwilligers.
De raad komt met een voorstel om eens een week te organiseren met als thema
eenzaamheid. Zo leg je er eens de nadruk op en wordt het bespreekbaar gemaakt.
Samenwerking ouderenorganisaties
Is er meer mogelijk met betrekking tot het kulturhuus?
Het is duidelijk dat de samenwerking beter moet. De vrijwilligersorganisaties geven blijk van
niet vooruit kunnen kijken
Huisbezoeken
De vraag van de p-raad is hoe zinvol die zijn?
Het doel is om mensen duidelijk te maken hoe men zolang mogelijk op een prettige manier
thuis kan blijven wonen?
Men bezoekt ook 70 jarigen om de mantelzorg in beeld te krijgen, of enthousiast te krijgen om
vrijwilligerswerk doen
Het is ook een manier om de eenzaamheidsproblemen in beeld te krijgen.
Welzijn op recept
Dit is op recept van de huisarts en betreft psych- sociale problemen, waarvoor medicatie en
therapie niet nodig zijn.
Cliënten worden doorverwezen door huisarts. maar men mag ook zelf binnenlopen.
Er wordt gewerkt met 4 arrangementen
In het gebied Noord is dit een pilot project, bevalt het dan wordt het over de andere kernen
uitgerold.
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3. Voorstel wijzigen eigen bijdrage CAK
Het lijkt erop dat mensen in problemen dreigen te komen, dus nu moeten we ingrijpen.
Er is een behoefte om de bijdrage naar beneden bij te stellen.
De inkomensgrens wordt met 10% verhoogd, dit betreft he marginale tarief.
Het gaat dan om de steilheid waarmee de bijdrage stijgt.
De Menzisconstructie komt ter sprake. Deze is gekoppeld aan de CAK bijdrage.
De raad vraagt zich af of de mensen voldoende geinformeerd zijn en of de regeling niet
onnodig ingewikkeld is
Mensen moeten goed geïnformeerd worden over hoe dit geregeld is en ook leeft de vraag of
het niet onnodig ingewikkeld is.
Ook het feit dat men maar bij 1 zorgverzekeraar terecht kan wordt als vervelend ervaren.
De raad kan het waarderen dat de eerder gemaakte opmerkingen opgepakt zijn. Deraad vraagt
zich af hoe houdbaar de voorgestelde wijzigingen m.b.t. de eigen bijdrage zijn, zij zal hierover
een advies opstellen
Hoe houdbaar is deze constructie nu ? De bedoeling is dat het houdbaar is. De raad komt met
een advies.
Men is in principe akkoord, maar heeft vragen over het effect, ook in verhouding met Menzis.
Er moet een evaluatie plaatsvinden en het moet een meerjarenplan worden. Zodat mensen
niet telkens met veranderingen worden geconfronteerd.
4. Verslag + actielijst
a. Verslag d.d 4 april 2016 .
Verslag en actielijst worden vastgesteld.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Uitnodiging “Inbreng inkoop sociaal domein”
Begeleiding, Kortdurend verblijf, Jeugdzorg, Beschermd Wonen, Onafhankelijke
cliéntondersteuning
Er wordt gekeken welk lid van de P-raad zal aanschuiven.
b. Basismobiliteit – nieuwsbrief
Ter kennisgeving aangenomen
c. Terugblik Sociaal Teams
De managementrapportage moet nog binnenkomen.
6. Pre-advies beleidsregel taaleis
a.
Beleidsregel taaleis
b.
Collegevoorstel beleidsregel taaleis
In het algemeen kan men zich vinden in het advies. Wel moet er benadrukt worden dat de
gang van zaken, advies vragen nadat het besluit al gepubliceerd is. niet gewaardeerd wordt.
7. Bijlage beleidsregel Wmo 2015
Ook deze beleidsregel is al gepubliceerd voordat er een advies van de P-raad lag.
De ambtelijk secretaris geeft aan dat dit is gedaan om snel zaken te kunnen regelen in verband
met de overgang van TSN. In de bijlage zijn de tarieven voor zorg in natura aangepast. Dat is
een verhoging maar geldt niet voor Pgb
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Met het oog op het voorkomen van dit soort situaties in de toekomst is de raad van mening dat
indien er sprake is van urgentie het college te allen tijde contact op kan nemen met voorzitter
of secretaris. Overigens is de raad tevreden over de geboden continuïteit.
Het advies wordt aangehouden, men wil eerst meer informatie.
8. Vragen en bespreekpunten
a. Stavaza overleg ziekenhuis Doetinchem
.Er zijn nu afspraken over gemaakt. De melding wordt gedaan bij de wijkverpleegkundige en
dan komt het bij de sociaal consulent terecht
9. Nieuws uit de werkgroepen
Inkoop 2017
In het kader van hulpmiddelen wordt er een afspraak met de beleidsmedewerker gemaakt.
Jeugd
De Besselder in Halle Heide is bezocht door de werkgroep.
Het is een leuke organisatie, men kiest voor een geïntegreerde aanpak.
Men loopt tegen het probleem aan dat de administratie vrij complex is en dat dit nu bijna de
hoofdtaak wordt. Dat is zonde van de tijd, die beter aan de cliënten kan worden besteedt.
Er wordt nu gewerkt aan landelijke codering om alles soepeler te laten verlopen.
Daarnaast is een kennismakingsavond Pgb voor jeugd bezocht.
Het was een zinvolle avond.
De administratie is een behoorlijke rompslomp. De verantwoordelijke instantie is de SVB maar
de begeleiding van gemeente wordt als goed ervaren.
Wel leeft de wens om beschikkingen langer te laten lopen en zo meer rust te creëren.
Werk en inkomen
. Er zijn geen bijzonderheden.
Begeleiding
Er zijn geen bijzonderheden.
.
Welzijn
Er zijn geen bijzonderheden.
Communicatie.
De tekst over het ziekenhuis in Doetinchem kan worden aangepast op de website.
10. W.v.t.t.k.
Er is een vraag over hoe wordt omgegaan met de privacywetgeving.
De ambtelijk secretaris zal dit verder nakijken
.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Hij bedankt ieder voor zijn aanwezigheid.
De volgende vergadering is maandag 6 juni a.s. om 19.30 in het gemeentehuis van
Bronckhorst.
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