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Presentatie Zorgbelang Inclusief.  

Vanuit Zorgbelang Inclusief is door dhr. H. Beltman een presentatie verzorgd, gericht op de 

burgerparticipatie nieuwe stijl. De presentatie is als bijlage meegestuurd.  
 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Verslag en voorraadagenda  
a. Verslag 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
b. Voorraad agenda  
- Uitnodigen Zorgbelang; Zorgbelang is vanavond uitgenodigd.   Afgehandeld 
- Vooruitblik Sociaal Domein        Afgehandeld 
- Facebook, Linked In ; zie punt 6       Afgehandeld 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken; 
Reactie Regietafel; 
Magere reactie. Donderdag komt de wethouder in de werkgroep.  
 
Reactie cliëntervaringsonderzoek; 
Magere reactie. 
 
Raadsvoorstel uitvoering Wet sociale werkvoorziening vanaf 2020; 
Het staat gepland voor de gemeenteraad van volgende week. Inhoudelijk gaat de 
Participatieraad akkoord, voor bestaande cliënten veranderd er niets. Formeel had er echter 
een adviesaanvraag moeten komen voor de Particpatieraad, dit is niet gebeurd.  
 
De participatieraad geeft aan graag in gesprek te willen met de wethouder om een goede 
afstemming te krijgen van elkaars verwachtingen. De participatieraad verwacht, net als in het 
verleden, een meer inhoudelijk antwoord op de adviezen van de participatieraad. Daarnaast 
is van belang het proces te bespreken.  
 
Actie voorzitter; voorzitter zal afspraak maken met de wethouder.  
 
Programmaplan;  
Het programmaplan zal a.s. donderdag in de raad besproken worden.  
Een belangrijk punt is de constatering van de tekorten voor jeugdzorg. Er wordt een 
onderzoek uitgezet naar de tekorten.  
 
Actualisering beleidskader 
Het programmaplan hangt samen met het beleidskader. Ombuigen vormt de contex voor het 
nieuwe beleid. De regionale visie wordt hierin meegenomen. De vastgestelde regionale visie 
mag niet conflicteren met het regionaal beleid. Het college geeft aan te hechten aan 
interactiviteit, goede ondersteuning en goede zorg bieden aan de inwoners en hierin 
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samenwerken met doelgroepen (o.a. inwoners en participatieraad). 
Bij het programmaplan en het beleidskader wordt de participatieraad als klankbordgroep 
meegenomen.  
Vaststelling in mei 2019. Wordt vervolgd. 
 
hoe staat het met inkoop op resultaat? Zijn de opmerkingen van de participatieraad 
meegenomen? De ambtelijk verbinder laat weten dat de discussies in de pers niet geleid 
hebben tot wijzigingen of herziening van het standpunt.  
 
Actie ambtelijk verbinder; beleidsmedewerker vragen naar stand van zaken. 
 
4. Verslag eerste sollicitatieronde nieuwe leden 
De voorzitter geeft aan dat er 6 reacties zijn geweest op de vacatures in de participatieraad. 
Hieruit heeft de sollicitatiecommissie twee personen gekozen die een goede invulling kunnen 
geven binnen de participatieraad. Na overleg nemen de leden het advies van de 
sollicitatiecommissie aan en zullen de personen op de hoogte gebracht worden. 
 
Actie voorzitter; sollicitanten op de hoogte brengen. 
 
5. Vragen en bespreekpunten 

 Eerstvolgende overleg Participatieraad 2019 
Afgesproken is dat 7 januari 2019 het eerstvolgende overleg zal zijn. 
In verband met kerst / oud en nieuw / vakantie is de verwachting dat er niet veel 
bespreekpunten zullen zijn. Vanwege te twee nieuwe leden en ook de vervanging van de 
ambtelijk verbinder is het voorstel van de voorzitter om dit overleg te gebruiken om 
uitvoerig met elkaar kennis te maken. Iedereen gaat hiermee akkoord. 

  
6. Nieuws uit de werkgroepen  

 Participatie 
Wat betreft de werkgroep wet sociale werkvoorziening is er een goed plan, de gemeente 
neemt verantwoordelijkheid en er is oog voor kwaliteit.  
 
Vanuit de participatieraad komt de vraag hoe lang kinderen die van school komen en 
onderzocht moeten worden of ze arbeidsvermogen hebben, in het luchtledige blijven 
zweven. Zij wachten lange tijd op een antwoord of zij binnen de wmo dagbesteding vallen 
of binnen de participatieregeling. Aangegeven wordt dat de wachttijd onbekend is en dat 
dat veel onrust geeft.  
 
Actie werkgroep participatie;  onderzoek  

 

 Publiciteit 
Aangegeven wordt dat Facebook en Linked-In is aangemaakt. Iedereen is akkoord met 
de gekozen achtergrond foto.  
Er zal contact opgenomen worden met de webhost ivm website.  

 
Actie ambtelijk ondersteuner; contact opnemen met webhost ivm website. 
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7. W.v.t.t.k. 
De voorzitter laat weten dat de verordening van de participatieraad is besproken met de 
gemeente, waarbij o.a. de invulling van het secretariaat aan de orde kwam. Daarnaast 
kwamen de volgende twee punten met betrekking tot budget en vergoeding ter sprake; 
Punt 1  
De mogelijkheid om een budget aan te vragen voor aanvullende ondersteuning en 
aanvullende activiteiten (scholing, inwinnen van advies, etentje enz). De voorzitter laat weten 
hierin ook de overige uitgaven mee te nemen zoals reiskosten van de leden naar 
bijeenkomsten e.d.. Onkosten kunnen dan op gebruikelijke wijze gedeclareerd worden. 
Punt 2  
Op dit moment is er voor de leden een presentievergoeding voor de vergadering waarbij men 
aanwezig is. De voorzitter vraagt of het wenselijker is om een vaste vrijwilligersvergoeding te 
krijgen voor het totale werk voor de participatieraad.  
Iedereen is het hiermee eens. De voorzitter zal een begroting opstellen. 
 
Actie voorzitter; begroting werkzaamheden participatieraad opstellen  
 
De vorige keer werd er gerefereerd aan het onderzoek naar vrijwilligers. De ambtelijk 
verbinder laat weten dat informatie over dit onderzoek is gepublicieerd in ‘Contact’. Alle 
vrijwilligers in bronckhorst zijn uitgenodigd om aan dit onderzoek mee te doen. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door Moventum, de vragenlijst is te vinden op de website van 
Moventum. 
 
8. Sluiting 
De volgende vergadering staat op 7 januari 2019 gepland. 
 
 
 
 
 
 
 
  


