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1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering. Drie leden van de participatieraad zijn afwezig.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag en actielijst d.d. 4 september 2017
Er wordt een wijziging aangegeven voor het verslag:
 Pagina 1 agendapunt 4 laatste zin: drie leden melden zich aan om in de
sollicitatiecommissie plaats te nemen.
Het verslag is vastgesteld.
De actielijst is doorgenomen en aangepast.
3.
Regionale visie samenwerken sociaal domein Achterhoek
De participatieraad is gevraagd te adviseren op het visiestuk. De voorzitter heeft een preadvies opgesteld voorafgaand aan het overleg. Besproken is dat de kernpunten hierin staan.
Andere opmerkingen die gemaakt zijn:
 samenwerken heeft alleen meerwaarde als dit de cliënten ten goede komt
 de regionale visie staat in hierarchie boven het lokale beleidsniveau. Maar elke
gemeente moet lokaal besluiten
 is het voldoende resultaatgericht (zoals de gemeente beoogt)?
 benoem gebieden waarop men samenwerkt (bijvoorbeeld wonen en zorg en tekort
aan zorgpersoneel
 mensen die al dan niet tijdelijk “doe kracht” missen komen bijna niet terug in het stuk
 meer benadrukken/verduidelijken van (toekomstige) rollen van betrokken partijen
 meer preventie kan nooit leiden tot uitsluiten specialistische zorg
 de sfeer in het stuk ademt “minder geld”
De voorzitter past het concept-advies aan met de gemaakte opmerkingen. Het aangepaste
stuk wordt in de eerste week van oktober aan alle leden gemaild. Het is op dit moment nog
onduidelijk of de oorspronkelijke planning van behandeling in de raadsvergadering van 23
november 2017 gehaald wordt. Mogelijk wordt het uitgesteld tot de raadsvergadering van 14
december 2017.
Actie voorzitter:

aanpassen concept-advies met gemaakte opmerkingen / rondsturen /
insturen college

4.

Ingekomen stukken en mededelingen
 Reactie op advies cliëntondersteuning
In de reactie wordt onder punt 3 gerefereerd aan de wet. Een lid van de participatieraad
bestrijdt dat wordt voldaan aan de wet. De participatieraad stuurt een nadere reactie op de
reactie van het college op het advies cliëntondersteuning.
Actie secretaris:

opstellen reactie op reactie college advies cliëntondersteuning
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5.
Profiel nieuwe leden
Er is een advertentie opgesteld om nieuwe leden te werven. De werving vindt getrapt plaats:
eerst verschijnt een stuk in Vizier op Bronckhorst, een week later in drie editites van het
Contact Bronckhorst. De secretaris mailt de advertentietekst aan alle leden van de
participatieraad.
Het onderwerp communicatie wordt breed besproken in de werkgroep communicatie
(bijvoorbeeld de structuur van de communicatie in het algemeen).
6.

Vragen en bespreekpunten
 Mail koepel van adviesraden sociaal domein
Een aantal jaren geleden heeft de participatieraad geoordeeld dat het lidmaatschap van de
koepel geen toegevoegde waarde heeft voor de raad. Ook nu oordeelt de participatieraad
dat het geen meerwaarde heeft.
 Uitnodiging 9 oktober concept beleidsregels beschermd wonen
Een lid gaat (en meldt zich zelf aan).
 Bijeenkomsten wonen en zorg
Ouderen:
9 oktober 10.00-13.00: een lid gaat (en meldt zich zelf aan)
VG/GGZ:
11 oktober 10.00-13.00: er zijn geen leden die (kunnen) gaan
 Inspraakavond PvdA
De participatieraad is onafhankelijk en adviseert het college. Ingaan op een dergelijke
uitnodiging zou de onafhankelijkheid mogelijk ten twijfel trekken. Een lid kan wel op
persoonlijke titel gaan.
Actie secretaris:

zenden van een reactie op de uitnodiging

 Vooraankondiging 3e invitational conference 17 november 2017
De participatieraad neemt de vooraankondiging ter kennisneming aan.
 Inventarisatie onderwerpen Kennis op peil
De leden van de participatieraad wordt gevraagd naar uit te nodigen gasten. Opties zijn:
1. Uitnodigen huisarts
De participatieraad is benieuwd naar ervaringen van huisartsen met proeftuinen
praktijkondersteuner jeugd, praktijkondersteuner GGZ en Welzijn op recept. Ook is men
benieuwd naar de ervaringen met de samenwerking met de gemeente en het sociaal
domein.
Actie ambtelijke verbinder: doorgeven huisartsen met pilot aan de voorziiter
2. Statushouders,
De participatieraad ontvangt graag iemand van bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk met ervaring
binnen Bronckhorst.
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doorgeven gegevens medewerker vluchtelingenwerk
werkzaam in onze gemeente (en uitzoeken rol)

3. Schuldhulpverlening
De participatieraad is benieuwd naar ervaringen met ROZ of het project Schuldhulpmaatje.
Aangegeven wordt dat de gemeente op dit moment onderzoek uitvoert naar het functioneren
hiervan. Aanleiding hiervoor is het einde van de beleidsperiode. De onderzoeksresultaten
worden verwacht in januari 2018.
4. Digitalisering binnen de zorg
Mogelijke onderwerpen servicecentrum, domotica.
7.

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: een lid van de werkgroep koppelt het overleg terug. Het verslag volgt nog.
Participatie: de werkgroep is niet bij elkaar geweest
WMO-breed: de werkgroep is niet bij elkaar geweest
Vervoer / mobiliteit
Publiciteit / communicatie
-Wat kan er op de website?

Het jaarlijks overleg met de wethouders is nog niet gepland. Zij worden uitgenodigd voor het
overleg van december.
Actie ambtelijk ondersteuner:
Actie secretaris/voorzitter:
7.
-

uitnodigen wethouders voor het overleg van december
voorbereiden onderwerpen voor overleg met wethouders

W.v.t.t.k.

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 6 novemer om 19.00 uur.
We starten eerder in verband met een presentatie van BMC van het rapport
cliënttevredenheid waarvoor ook de raadsleden worden uitgenodigd.
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