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1.
Overleg met wethouders
De onderstaande punten zijn van tevoren aangeleverd en tijdens het overleg beantwoord door de
wethouders met de portefeuilles Werk en inkomen en Zorg/WMO/Jeugd.
1. Waar blijft eerste evaluatie voormalige Deltamensen
Bronckhorst wilde 1,5 jaar geleden uit de gemeenschappelijke regeling (GR) Delta stappen. Reden
hiervoor was de gerichtheid van Delta op de stedendriehoek, terwijl Bronckhorst meer gericht is op de
Achterhoek waar het Werkgevers Servicepunt (WSP) zit. Toen Zutphen echter een eigen werkbedrijf
wilde starten, zijn vier gemeenten waaronder Bronckhorst doorgegaan met Delta. Inmiddels heeft
Brummen aangegeven ook uit te willen treden. Bronckhorst wil de GR Delta ‘in de benen houden’ en
zoekt naar een andere vorm na uittreding van Zutphen en Brummen.
De groep mensen voor beschut werk is ondergebracht bij PMS. Dit gaat na een onwennig begin goed.
Het werk geeft de mensen meer uitdaging.
Een groep van 26 mensen werkt bij de afdeling beheer van de gemeente Bronckhorst. Zij werken met
vaste begeleiders vanuit de gemeente. Dit gaat goed. Van de groep is één persoon teruggeplaatst
naar beschut werk. Er zijn mensen die de overstap naar regulier werk hebben kunnen maken. Het
verloop hiervan wordt gemonitord door het uitvoeren van periodieke loonwaarde-metingen. De
wethouder bezoekt regelmatig bedrijven om de mogelijkheden voor deze groep te polsen.
Op een vraag van een lid van de participatieraad wordt geantwoord dat bedrijven een vergoeding
krijgen voor o.a. compensatie loonwaarde, scholing van coaches en andere reële kosten.
2. Statushouders: Hoeveel van laatste lichting aan de slag en welke actie voor eerdere lichtingen?
Van de 15 deelnemers die begonnen hebben 13 het traject afgemaakt; 6 deelnemers zijn naar het
Graafschap college doorgestroomd, 3 naar vluchtelingenwerk. 3 deelnemers volgen een
vervolgopleiding op het ROC , 1 deelnemer is doorgestroomd naar de Universiteit van Nijmegen. Er is
geprobeerd een vervolg aan het programma te geven. Dit is niet gelukt, de wethouder geeft aan dat
de lat lag waarschijnlijk te hoog lag.
Het Graafschap college heeft een groot gedeelte van het programma overgenomen.
Bronckhorst heeft haar statushouders in beeld gebracht (16 personen binnengekomen in 2017). Zij
zijn allen bezocht. Dit heeft een aantal doorverwijzingen opgeleverd naar bijv. GGD,
schuldhulpverlening en gezinshulp. Vier statushouders hebben regulier. In totaal kent Bronckhorst
121 statushouders. Een aantal mensen zit in een leer-werktraject.
De ESDOA, het samenwerkingsverband van de Oost-Achterhoek, doet het beter dan ons WSP.
Bronckhorst gaat binnenkort in de leer bij ESDOA.
Op de vraag hoe het de mensen van voor 2015 vergaat en of zij ook het programma kunnen volgen
geeft de wethouder aan dat dit veel alleenstaanden betrof, waarvan een groot gedeelte is
uitgeschreven uit de gemeente. Het programma wordt niet meer door Bronckhorst aangeboden, dit
gebeurt nu door andere aanbieders. Zij bieden deels wel het programma van Bronckhorst aan.
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3. Aanpak/ zinvolle dagbesteding van mensen laag op participatieladder
Er worden dagbestedingsactiviteiten uitgevoerd bij Kringloop Actief, Monteverde groen en Meer
bewegen werkt. Dit is niet verplicht, maar ook niet geheel vrijblijvend. Het is vooral bedoeld voor de
mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vergt veel extra inzet.
Een lid van de participatieraad geeft een praktijkvoorbeeld. Er is een groep mensen die niet aan het
werk zullen komen. Zij krijgen toch brieven dat zij verplicht moeten solliciteren wat voor hen
confronterend is. De wethouder geeft aan graag deze signalen te willen blijven ontvangen en vraagt
de leden van de participatieraad signalen te blijven doorgeven. Het bieden van maatwerk is belangrijk.
Mogelijk heeft privacy hier een rol in gespeeld.
Na dankzegging door de voorzitter van de participatieraad voor de uitgebreide beantwoording van de
vragen, verlaat de wethouder Werk en inkomen de vergadering.
4. Wonen en zorg:
-Ouderen: welke actie om te komen tot voor hen geschikte huizen?
-Huisvesting in relatie tot zorg/krimpgemeente (Derk)
-Mensen met een beperking: idem. Probleem doorstroming beschermd wonen naar zelfstandig
wonen.
De wethouder geeft aan dat het beleid gericht op het niet-toevoegen van woningen om de
woningmarkt in de toekomst overeind te houden. Op dit moment zijn er knelpunten. Voor knelpunten
is het woningcontingent niet vaststaand. Zorgaanbieders kunnen de gemeente benaderen met slimme
oplossingen. De gemeente gaat dan in gesprek. Een voorbeeld hiervan is Maria Postel, hier is een
vastgoedondernemer mee bezig. Er zijn plannen voor appartementen met een gezamenlijke ruimte en
ruimte voor zorg. Dit past binnen de bestemming van het pand (wonen en zorg).
Rapport Wonen en zorg
Het rapport laat een mismatch zien Het beleid van woningcorporaties is gericht op bouwen voor 40
jaar, zorgpartijen bouwen voor 20 jaar. Er is behoefte aan een tijdelijke oplossing om de komende 10
jaar te overbruggen. Een voorbeeld van een oplossing in Bronckhorst is de bouw van de nieuwe
Zonnekamp in Zelhem. Hier komen 3 gebouwen, waarvan 2 gesloten en 1 voor somatiek. Daarnaast
komt er een appartementencomplex met woningen en een aantal eengezinswoningen.
Wonen in het buitengebied
Dit is een politieke discussie. Het plaatsen van tijdelijke mantelzorgwoningen is al mogelijk.
Woningsplitsing leidt tot ongewenste bijeffecten zoals waardevermeerdering. Ook hier zijn goede
plannen welkom. Het “opruimen” van oude woonbestemmingen is klaar. Hierdoor is ruimte ontstaan
(±50) om in te zetten voor jongeren en ouderen.
Op de vraag of de krimp een vaststaand feit is geeft de wethouder aan dat er diverse scenario’s zijn
doorberekend. Elk model laat een dalend inwoneraantal zien.
5. Sociale teams: welke actie ter verbetering bekendheid
De vraag is gesteld aan mensen met een indicatie afgegeven door het sociaal team. Het is dus
vreemd dat de term sociaal team bij hen onbekend is. De onbekendheid zit vermoedelijk in de
naamgeving. Er worden acties ondernomen om de bekendheid te vergroten zoals de mogelijkheid te
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chatten met de sociale teams. De wethouder geeft aan nog niet geheel tevreden te zijn over de locatie
in Hengelo (Gld.) en andere mogelijkheden hiervoor de onderzoeken.
6. Cliënt ondersteuning: hoe onafhankelijk?
De wethouder geeft aan dat het contract met MEE is verlengd. De mogelijkheid voor onafhankelijke
cliëntondersteuning staat vermeld in de uitnodigingen voor het keukentafelgesprek. Wellicht is de
gebruikte term ongelukkig gekozen.
Actiepunt gemeente: check staat voldoende duidelijk in de brief dat je iemand mee mag nemen?
7. Jeugd: hoe verbetering onderlinge samenwerking professionals
Hoe meer partijen hoe lastiger. De bereikbaarheid behoeft soms verbetering. De gemeente probeert
hier de regie in te pakken. Onlangs is er een bijeenkomst geweest met partners op het gebied van
jeugdgezondheidszorg (JGZ). De reacties van de huisartsen met praktijkondersteuners (POH) JGZ
en GGZ laten enthousiasme zien. Vaak is er sprake van miscommunicatie. Bepaalde organisaties
laten steken vallen. De gemeente heeft op dit moment geen procentuele doelen bepaald voor
verbeteringen, maar wil wel verbetering zien.
Wij hebben in Bronckhorst geen signalen over een stokkende keten. De onderdelen Maatschappelijke
opvang en Beschermd wonen kunnen beter. In de toekomst zullen deze onderdelen ook naar de
gemeenten overgaan. Het oorspronkelijke streven van overgang in 2020 wordt hierbij niet gehaald.
Er wordt een opleidingsplan voor de sociale teams gemaakt om de opleidingseisen van leden van de
sociale teams te waarborgen.
8. Welzijnswerk: versterking en rol in kader van preventie
Het welzijnswerk biedt een breed scala aan activiteiten gericht op participatie en zelfredzaamheid. Het
subsidiebeleid gericht op jeugd. De gemeente heeft belang bij vitale ouderen. Momenteel loopt een
onderzoek naar het georganiseerde vrijwilligersveld. Hieruit volgt een herijking van het subsidiebeleid.
9. Regionale samenwerking in relatie tot de eigen verantwoordelijkheid van gemeente
De gemeente is in hoge mate verantwoordelijk voor lokale zaken. Er wordt veel regionaal voorbereid.
De vraag wordt gesteld hoe de rol is van de participatieraad, moeten zij zich ook meer regionaal
positioneren?
Het uitgangspunt van Bronckhorst is het eigen Beleidsplan Sociaal Domein. Er wordt voor veel zaken
praktisch samengewerkt met andere regiogemeenten bijvoorbeeld bij contract en
leveranciersmanagement. Beleid wordt soms ook regionaal voorbereid, maar wordt lokaal ingekleurd .
Afscheid 3 leden participatieraad
Drie leden nemen afscheid. Zij hebben de maximale zittingsduur van 8 jaar in de participatieraad
volgemaakt. De wethouder Zorg/WMO/Jeugd bedankt de 3 leden van de participatieraad namens het
college voor hun inzet en bijdrage aan de participatieraad. De aftredende leden bedanken de
aanwezige medewerkers van de gemeente en hun voorgangers voor de prettige samenwerking.
De voorzitter van de participatieraad bedankt ook de wethouder WMO-Jeugd-Zorg voor de uitgebreide
beantwoording van de vragen . De wethouder verlaat de vergadering.
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2.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Een lid van de participatieraad is afwezig.
De agenda wordt vastgesteld.
3.
Verslag + actielijst d.d. 6 november 2017
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt bijgewerkt.
4.




Ingekomen stukken en mededelingen
Advies verorderingen/beleidsregels WMO en Jeugd
Is ingestuurd
Nieuwsbrief ZOOV
Een lid van de participatieraad geeft aan dat ouders niet tijdig worden geinformeerd over
reiswijzigingen.
Rapport doelgroepenvervoer Spectrum + begeleidende mail
De participatieraad heeft kennis genomen van het onderzoek.Vraag wordt gesteld wat de
gemeente met het onderzoek doet.
Actie gemeente: wat wordt door de gemeente met het rapport gedaan en op welke termijn
Actie gemeente: agenderen rapport Spectrum voor overleg januari 2018

5.
Clientervaringsonderzoeken WMO en Jeugd
De leden van de participatieraad stemmen in met de inhoud van de notitie van de voorzitter.
De secretaris stelt hierover een advies op en stuurt deze naar de gemeente ter behandeling.
Actie secretaris participatieraad:

inzenden advies clientervaringsonderzoeken WMO en Jeugd

6.
Wonen en zorg
De vraag wordt gesteld wat de status van de gevormde groep is. Reactie van de voorzitter is dat men
nu een gemeenschappelijke visie aan het formuleren is. Hierna zal een regietafel ingericht worden
voor beleidsadvies. Het rapport is een appèl aan ontwikkelaars om met plannen te komen. De
woningcontingent-eisen zijn niet meer in beton gegoten. Meer flexibiliteit is gewenst bij
woninginvulling.
Actie gemeente:

aanmelden Lojal kamertraining voor lijst 18+/psychische problemen

7.
Regiovisie opvang en bescherming
Op de vraag wat de status van deze visie is wordt aangegeven dat hierop een collegevoorstel volgt.
Er wordt een werkgroep gevormd bestaande uit drie leden van de participatieraad. Zij bereiden een
stuk voor.
Actie gemeente:
8.

opnieuw agenderen voor het overleg van 8 januari

Sollicitatieprocedure

Er zijn gesprekken gevoerd met vier kandidaten. De leden stemmen in met het voorstel van de
voorzitter en de secretaris twee mensen uit te nodigen om proef te draaien bij de overleggen
van januari en februari 2018. Er is nog een vacature over. De vraag wordt gesteld of de invulling
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daadwerkelijk nodig is, of dat er voldoende leden zijn. Besloten wordt vooralsnog verder te gaan met
12 leden tenzij wij tegen iemand aanlopen die meerwaarde qua ervaring en kennis inbrengt.
Actie gemeente:

twee aspirant leden uitnodigen/stukken toezenden voor overleg jan/feb

9.
Website
Tot nu toe hebben we één offerte. Een lid van de werkgroep communicatie heeft nog een vraag
openstaan bij een ander bureau.
Na de vergadering is afgesproken dat de werkgroep communicatie afstemt over invulling/eisen aan de
website. De huidige website eindigt 28-12-2017.
Actie werkgroep communicatie:

afstemmen over website, op de hoogte brengen gemeente
hierover

10.
Vragen en bespreekpunten
Uitnodigingen:
 Oggz, BW en MO Achterhoek 06-12-2017-geen aanmeldingen vanuit de participatieraad
 Wonen en zorg 13-12-2017- één lid gaat
Bespreekpunten:
 Overzicht vergaderdata 2018 definitief
 Terugkoppeling werkbezoek PMS
 Terugkoppeling regionale inkoop bijeenkomst
Er zijn 4 sturingsmodellen besproken, in februari 2018 volgt besluitvorming over de visie.
Meegegeven aandachtspunt is voldoende klantgericht te blijven. Ook deze bijeenkomst heeft
de vraag opgeroepen naar de rol van de participatieraad Bronckhorst en mogelijke
samenwerking met regionale participatieraden. Wellicht moeten we dit in 2018 agenderen.
11.
a.
b.

12.
-

Nieuws uit de werkgroepen
Terugkoppeling vraag actiever informatie vergaren
Nieuws uit de werkgroepen
 Jeugd: het verslag is op 4 december 2017 rondgemaild en wordt toegelicht.
 Participatie
 WMO-breed
 Vervoer/ mobiliteit
 Publiciteit/ communicatie
- Wat kan er op de website?
W.v.t.t.k.

13.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt iedereen voor de
aanwezigheid. De volgende vergadering is op maandag 8 januari 2017 om 19.30 uur in zaal Toren.
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