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1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering. Drie leden van de Participatieraad zijn met kennisgeving 
afwezig. 
 
 
2. Tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein – Peter Zweedijk 
 
Door een extern bureau is er een inventarisatie gedaan m.b.t. de uitvoering van de 
beleidsvoornemens zoals genoemd in het beleidsplan sociaal domein. De bevindingen zijn 
dat de gemeente Bronckhorst er redelijk in slaagt om de beleidsvoornemens uit te voeren 
De meeste voornemens zijn in gang gezet, het betreft een uitzondering als er niets mee is 
gedaan. De Sociale teams functioneren over het algemeen goed, hoewel de visie van de 
gemeente kan verschillen met de mening van inwoners. 
De P-raad vindt dat veelal het hoe ontbreekt. Op welke wijze zijn de beleidsvoornemens in 
praktijk gebracht? Er wordt gekeken of dit kan worden opgenomen in het stuk.  
Het effect van het beleid is eveneens lastig vast te stellen. Waaruit blijkt dat we op de goede 
weg zijn? Probeer het grijpbaar te maken, d.w.z. meer in meetbare en resultaatgerichte 
termen te formuleren. Peter geeft aan dat het effect ook lastig te bepalen is omdat er nooit 
een nulmeting is gedaan. 
De P-raad vindt dat er wat meer ambitie uit de evaluatie mag spreken. Er zou een 
verdiepingsslag gemaakt kunnen worden om de wensen van de inwoners duidelijker boven 
tafel te krijgen.  
De P-raad stelt het volgende onderwerpen voor om dieper op in te gaan:  
- -onafhankelijke ondersteuning bij aanvraag en daarna 
-  evaluatie van indicatie 
-  6 weken na afgifte van indicatie contact met cliënt 
-  Wordt er daadwerkelijk maatwerk geleverd? 
-  Er zou integraal gewerkt gaan worden. Hoe staat het daar nu eigenlijk mee? 
-  Is er zicht op wie zich niet heeft gemeld ( de zorgmijders) 
-  Ondersteuning van de mantelzorg, hoe ziet dat eruit? 
 
De betreffende beleidsmedewerker neemt de gemaakte opmerkingen mee en probeert ze in 
het verslag te verwerken. Niet alle suggesties kunnen opgepakt worden. 
 
Het Vervolgtraject bestaat uit het voortzetten van het onderzoek. In december moet het 
worden afgerond en in januari wordt het voorgelegd aan het college. 
Daarna volgen de verdiepingsvragen. 
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3. Verslag en actielijst d.d. 7 november 2017 
a. verslag 
Verslag wordt vastgesteld. 
 
b. actielijst 
- Sociale weerbaarheid kinderen 
Ouders zijn hierbij betrokken. 
 
- Schuldhulp 

      Nog geen reacties op. 
 

- Hulpmiddelen 
Het oude beleid wordt voortgezet. 
 
- Ervaringsonderzoek  
Het rapport wordt aangepast. Het wordt verstuurd zodra deze beschikbaar is. 

  
4. Ingekomen stuk B en W voorstel – voorstel PGB tarieven 

Dit is een vraag om een advies op korte termijn. Reden hiertoe is het onlangs pas -
bekend worden van de gegevens van de rijksoverheid en de gemeente de mensen niet in 
onzekerheid wil laten. Het voorstel is om de pgb tarieven m.i.v. 1 januari 2017 los te 
koppelen van zorg in natura tarieven en om de  inkomensgrenzen voor de maximale 
bijdrage enigszins te wijzigen. Ook wordt de administratie vereenvoudigd doordat het 
moment van indicatie, moment van tariefvaststelling is. 
De P-raad kan zich vinden in het voorgenomen wijzigingen, aangezien ze voor vrijwel 
iedereen gunstig uitpakken. Wel stelt de p-raad met nadruk vast dat via het PGB 
gelijkwaardige zorg ingekocht moet kunnen worden als verstrekt via zorg in natura. 

 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Vraag onderzoek doelgroepenvervoer 

Komt nog. 
 

b. Marap 1e halfjaar 2016 definitief 10-11-2016 
Vragen die leven bij de P-raad naar aanleiding van de Marap; 
- is er een verklaring voor de afname van het aantal vragen in 2015 aan sociale team 

      - jongeren tot 27 jaar gestimuleerd om naar school of aan het werk te gaan 
  Op dit moment maken 19 jongeren gebruik van een uitkering. Jeugdigen worden niet     
  eerder losgelaten tenzij zij op de rit zijn. 

      - schuldhulpverlening 

   Het lijkt erop dat er een toenemende groep jongeren niet met geld kunnen gaan. Wordt  
   dit in Bronckhorst opgepakt en zo ja, hoe wordt er iets aan gedaan? En zo nee,    
   waarom niet?  

         De gemeentelijk beleidsmedewerker gaat dit uitzoeken. 

      - ondersteuning van de Stadsbank 

   Zijn er minder aanvragen? Is er een reden waarom er minder een beroep op de    
   Stadsbank wordt gedaan Er is te weinig info over de doelgroepen. 
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- de geboden zorg aan jeugdigen beweegt zich nu nog u binnen de financiele kaders van 

   de gemeente, verwacht de gemeente dat dit in de toekomst ook nog zo zal zijn? 

     - is er een toename jeugd GGZ zorg? 

  De gemeentelijk beleidsmedewerker vraagt dit na. 
-woningaanpassingen niet toegestaan? 
  Waarom wordt dit niet toegestaan, er lijkt veel animo voor. 

      - 3D privacy beleid 

Is er een protocol voor de sociale teams? Zo niet, komt dit dan wel? 
 
De gemeentelijk beleidsmedewerker neemt de vragen mee en komt er in de volgende 
vergadering op terug 
 
 

c. Definitieve versie beleidsregels Beschermd Wonen 
Alle afzonderlijke gemeenten moeten dit vaststellen. Het is voor de P-raad belangrijk dat 
er iemand uit de verwijzende gemeente (bijv. een consulent) de cliënt volgt. Uit 
praktijkervaringen blijkt dat er tijdens gesprekken voor indicatie voor wonen erg 
krampachtig over beschikbare plekken gedaan wordt. Zorg voor een helder en duidelijk 
beeld van waar open plekken zijn. Het Zorgkantoor maakt echt onderscheid. Deze 
opmerking wordt meegenomen in het advies, men dient hier echt rekening mee te 
houden. 
Beleidsmatig is het een goed stuk, maar de vraag is hoe dit vertaald naar de praktijk. 
Leden van de P-raad maken een advies. 
 

d. Fusiebrief Alzheimer Oost-Gelderland 
Ter kennisname aangenomen. 

 
Adviezen aan B&W 
 
e. Reactie op advies Blijverslening 

De p-raad vindt de reactie wel erg algemeen. 
 

f. Reactie op advies ZOOV tarief en opheffen zones 
Deze reactie wordt nog verwacht. 

 
 
 
 
6. Vragen en bespreekpunten 

- De uitslag van het onderzoek mantelzorgondersteuning zal in januari op de agenda  
worden gezet. 
- Er wordt gewerkt aan een nieuwe Omgevingswet. Dit heeft weliswaar betrekking op het 
ruimtelijk domein maar is ook van invloed op het sociale domein. Er zal bij betrokken 
medewerkers informatie opgehaald worden om zo een goed beeld te kunnen vormen van 
de weerslag op het sociale domein. 
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7. Nieuws uit de werkgroepen 

 

 Inkoop 2017 hulpmiddelen 
Deze werkgroep komt te vervallen nu de gemeente het oude beleid voort zet. 
 

 Jeugd 
Geen nieuws. 
 

 Werk en inkomen 
Geen nieuws. 
 

 Begeleiding 
Geen nieuws. 
 

 Welzijn 
Geen nieuws. 
 

 Communicatie – wat kan er op de website? 
De website is bijgewerkt. 
 

 Inwonerspanel 
Geen nieuws. 
 
 
8. W.v.t.t.k. 
Er is een vraag over de loopafstand naar de activiteiten locatie, enkele leden vinden dit een 
probleem dat Markenheem zou moeten oplossen.  De gemeentelijke beleidsmedewerker zal 
het voor de zekerheid nog navragen. 
 
9. Sluiting 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt iedereen voor 
de aanwezigheid.  
De volgende vergadering is op donderdag 5  januari 2017  a.s. om 19.00 uur in zaal Toren. 
Dit is voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst. 


