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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Een lid van de participatieraad is afwezig. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Verslag en actielijst d.d. 7 augustus 2017  
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 
 
De actielijst is doorgenomen en aangepast.  
 
3.  Ingekomen stukken en mededelingen  

 Advies mantelzorgondersteuning 
De leden van de participatieraad stellen het advies vast.  
 
Actie ambtelijk ondersteuner: doorsturen van het advies naar het college. 
 
4. Profiel nieuwe leden/communicatie/PR 
Diverse leden hebben rondgevraagd in hun eigen omgeving. Dit heeft nog geen resultaat opgeleverd. 
Er wordt een advertentie opgesteld op basis van het profiel zoals omschreven in het verslag van 7 
augustus 2017. Of de advertentie wel of juist niet op de gemeentepagina’s in het Contact moet 
worden geplaatst wordt nog besproken. Mogelijk kan zelf een artikel ingestuurd worden naar 
Contact/Vizier op Bronckhorst. Of kan geworven worden via de schermen in de hal van het 
gemeentehuis.  
Ook kunnen clientenraden van uitvoerende organisaties actief benaderd worden. Hier is voorzover 
bekend geen lijst van bekend. Het moet dan wel gaan om inwoners van Bronckhorst.  
Een lid meldt zich aan om in de sollicitatiecommissie plaats te nemen.  
 
Actie voorzitter/secretaris:  -Afspraak maken met de afdeling communicatie van de gemeente 

over mogelijkheden. 
-Rondsturen advertentie zodat leden zelf ook kunnen verspreiden 
zowel fysiek als op eigen social media. 

 
5. Vragen en bespreekpunten 

 Werkconferentie AWLO 11 september: geen deelnemers 

 Heisessies 2 en 9 oktober:  nog geen nadere uitnodiging ontvangen 
 
Actie ambtelijk ondersteuner:   uitnodiging achterhalen en doorsturen secretaris 

 
6. Nieuws uit de werkgroepen 

a. Terugkoppeling vraag actiever informatie vergaren 

- 

b. Nieuws uit de werkgroepen: de werkgroepen zijn na de vakantie nog niet bij elkaar geweest. 

 Jeugd:  

 Participatie 

 WMO-breed  

Ter kennisname aangenomen.  

  Vervoer / mobiliteit 

 Publiciteit / communicatie 

-Wat kan er op de website? 
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7. W.v.t.t.k. 

 De secretaris heeft het jaarverslag van Urtica meegenomen voor wie hier interesse in heeft; 

 De griffie heeft een uitnodiging gemaild voor de commissievergadering/raadsvergadering van 

september over het beleid huishoudelijke hulp toelage 2018. Omdat het gaat om een 

voortzetting van het huidige beleid, maakt de participatieraad geen gebruik van de uitnodiging.   

 

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 2 oktober a.s. om 19.30 uur in zaal Toren. 
 
 

   


