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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Drie leden van de Participatieraad zijn afwezig.
De agenda wordt vastgesteld
2. Verslag + actielijst d.d. 5 december 2016
a. Het verslag wordt inhoudelijk besproken, aangepast waar nodig en vastgesteld.
b. De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.
3. Actieprogramma Volksgezondheid 2017 plan van aanpak
De leden van de participatieraad vinden de ontvangen vragen weinig interessant. Het betreft
voornamelijk vragen van algemene aard. De P-raad had liever gezien, dat men aan de hand
van de uitgangspunten van positieve gezondheid, met betrokken partijen zou toewerken naar
een regionale zorgagenda (zoals bijvoorbeeld in de regio Arnhem en omstreken gedaan
heeft). In dit kader zou men zijn licht op kunnen steken bij bijvoorbeeld de regionale
ondersteuningsorganisatie voor Caransscoop.
Actie: de gemeentelijke beleidsadviseur gaat navragen wat precies de bedoeling is van de
vragen en het plan van aanpak.
Als voorlopige reactie op de vragen en het plan van aanpak is de participatieraad van
mening:
- dat het door haar opgestelde toetsingskader voor het beoordelen van gemeentelijk
beleid in grote lijnen antwoord geeft op haar positie m.b.t. het beoordelen van een
eventueel actieprogramma Volksgezondheid;
- dat gestreefd zou moeten worden naar een concrete zorgagenda opgesteld en
onderschreven door alle betrokken zorgpartijen in de regio;
- dat de volgende thema’s belangrijke thema’s zijn voor deze agenda: ouderenzorg,
bewoners die niet onder de wlz vallen maar ook niet meer thuis kunnen verblijven,
transmurale zorg/ketenzorg, juiste zorg op juiste plaats, jeugdzorg enzovoort.
4. Plan van aanpak identificatie laaggeletterde inwoners 20122016
De participatieraad juicht aandacht voor dit onderwerp toe.
Actie: Men besluit een advies uit te brengen, waarin navolgende punten:
- De aanpak van laaggeletterdheid dient uitgebreid te worden naar de omgang met
digitale informatie;
- Het ambitieniveau (dit is nu 10%) moet hoger;
- De vraag is in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van inmiddels bewezen
methodieken elders in het land. Maak vooral gebruik van bestaande methodes en
kennis;
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De sociaal consulenten dienen dit onderwerp mee te nemen in de
keukentafelgesprekken;
Maak gebruik van vrijwilligersorganisaties en schuldhulpverlening als intermediairs;
Stel een gemeentelijk informatiepunt in waarbij een ieder terecht kan met een vraag
m.b.t. laaggeletterdheid.

Het is niet voor alle leden duidelijk wat je kan doen als je iemand kent die laaggeletterd is.
Waar kan je iemand naartoe verwijzen? Antwoorden: naar Stichting lezen en schrijven, naar
het Taalhuis Achterhoek, naar de Taalmaatjes en naar het Sociaal Team.
Actie: Eén van de leden van de participatieraad zal in dit kader, in maart bij het onderdeel
‘Kennis op peil’ , inhoudelijk informatie geven over de toegankelijkheid van openbare ruimte
en de informatie.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
De P-Raad neemt kennis van aangeboden eindrapportages m.b.t. de situatie van WMO en
Jeugd in de Achterhoek en de eindrapportage m.b.t. Participatie in de gemeente
Bronckhorst. De rapportages zijn in een eerdere p-raad besproken. De ‘fout over de pgb’ is
hersteld. Daarnaast zijn er enkele andere wijzigingen doorgevoerd.
Adviezen aan B&W
De ontvangen reactie op advies cliëntervaringsonderzoek sociaal domein wordt als heel
mager ervaren. Actie gemeentelijke beleidsadviseur: zij zal dit intern teruggeven.
6. Vragen en bespreekpunten
In verband met de tijd wordt het agendapunt ‘Terugblik 2016 en blik vooruit 2017’ doorgezet
naar de volgende vergadering (Actie notulist). Hierbij wordt verwezen naar de notulen van
januari 2016 waarin speerpunten voor 2016 zijn benoemd.
Actie iedereen: Kijk naar de notulen van januari 2016 en benoem wat goed ging en wat
beter kan. Verder het verzoek om na te denken over speerpunten voor 2017.
Actie: de secretaris maakt een jaarverslag voor participatieraad zelf, voor b&w en ten
behoeve van een stukje in het Contact.
Actie: Bij het nadenken over de speerpunten voor 2017 kan men meenemen dat eind 2017
drie leden zullen aftreden. Welke profielen kunnen er opgesteld worden voor de vacatures?
Hoe zit het met de aanwezige deskundigheid, welke aanvulling is nodig?
7. Nieuws uit de werkgroepen
 Jeugd
Geen nieuws.
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 Werk en inkomen
Geen nieuws.
 Begeleiding
Geen nieuws.
 Welzijn
Geen nieuws.
 Communicatie – wat kan er op de website?
Geen nieuws.
 Inwonerspanel
Geen nieuws.
8. W.v.t.t.k.
De vraag is of iemand belangstelling heeft voor de bijeenkomst ‘Je staat er niet alleen voor’
op 17 januari a.s.. Het betreft een uitwisseling van soortgelijke mensen als leden van de
participatieraad, georganiseerd door Ieder(in). Eén van de leden kijkt of ze kan gaan. Indien
zo, meldt ze zichzelf aan en rapporteert ze zelf terug.
9. 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 februari a.s. om 19.30 uur in
zaal Toren.
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