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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering.  
Een lid van de participatieraad is afwezig. Wendy Verstegen is als aspirant-lid de eerste keer aanwezig. 
Het aspirant-lid en aanwezigen stellen zich kort aan elkaar voor.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Verslag + actielijst d.d. 4 december 2017 
Twee aanvullingen op het verslag: 

 Pagina 1: toevoegen werk (achter regulier, agendapunt 2: 3
e
 alinea) 

 Pagina 1: wijzigen/toevoegen volledige naam bij afkortingen SDOA (Sociale Dienst Oost 
Achterhoek) en WSP (Werkgevers Service Punt) 

Het verslag is, met inbegrip van bovengenoemde toevoegingen, vastgesteld.  
De actielijst wordt bijgewerkt.  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen aan B&W 
• Advies clientervaringsonderzoeken 
Is er al een reactie van het college op het advies?    Actie: ambtelijk verbinder 
      Ingekomen stukken: 
• Reactie cluster participatie op punten wethoudersoverleg 
Voor kennisneming aangenomen. 
• Reactie B&W op advies regionale samenwerking  
Voor kennisneming aangenomen. 
• Reactie B&W op nader advies clientondersteuning 
De participatieraad kijkt graag mee met de tekst van de uitnodiging van het sociaal team aan inwoners. 
Mogelijke aanvullingen zijn ouderenadviseurs, mantelzorgers e.d.  Actie: ambtelijk verbinder 
• Reactie B&W op advies regels WMO en jeugd 
Voor kennisneming aangenomen.  
• Afscheidsbrief VIT 
Voor kennisneming aangenomen. 
 
Mededelingen: 
Er heeft zich nog een sollicitant gemeld. De sollicitatiecommissie heeft eind januari een gesprek met 
deze kandidaat. De leden stemmen in met de uitnodiging van dit aspirant lid voor het overleg van 
februari van de participatieraad (bij een positieve beoordeling door de commissie).  
 
4. Werkgroepen  
De indeling van de werkgroepen voor 2018 wordt besproken. De huidige werkgroep jeugd bestaande uit 
drie vaste leden, loopt goed. De werkgroep Participatie ook uit 3 leden bestaand, gaat volgende week 
van start. Ook is er een subgroep publiciteit met twee vaste leden. 
 
De voorzitter stelt voor om voor de werkgroep WMO met adhoc werkgroepen te gaan werken gezien de 
verscheidenheid aan onderwerpen. Een lid van de participatieraad noemt de voordelen van het werken 
met een vaste werkgroep: het dwingt tot focus en leidt tot een grotere betrokkenheid. Instelling van een 
vaste werkgroep WMO heeft in het verleden echter geleid tot onnodig vergaderen, wat als 
onbevredigend wordt ervaren. Er wordt gekozen voor een basis WMO werkgroep bestaande uit drie 
leden (Joke, Leonne en Wendy). Daarnaast kan per onderwerp wordt gekozen worden voor een adhoc 
werkgroep bestaande uit c.q. aangevuld met een leden van de participatieraad. 
 
Dagbesteding:  
Een lid van de participatieraad stelt vragen rondom dagbesteding. Bijvoorbeeld: 
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 hoe loopt het met vervoer, is dit de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder of van de 
gemeente.  

 Hoe loopt de overgang van ongeindiceerde naar geindiceerde dagopvang? 
Mogelijk kan een consulent worden uitgenodigd voor een toekomstig overleg om dit toe te lichten.  
 
Visie sociaal domein 
Inmiddels is de nieuwe regionale visie vastgesteld. De evaluatie van het beleidsplan sociaal domein is 
binnenkort gereed. Onduidelijk is nog of er een nieuw beleidsplan sociaal domein komt of bijvoorbeeld 
periodieke uitvoeringsplannen bij de visie.  
 
Verkiezingen  
De participatieraad zal een document met beleidsaanbevelingen voor overhandigen aan het nieuw te 
vormen college. Dit wordt na de verkiezingen aan de (in)formateur aangeboden.  
l 
Actie voorzitter:  voorbereiden document nieuw college  
Actie beleidsondersteuner:  agenderen voor februari overleg  
 
5. Regiovisie opvang en beschermd wonen 
De leden van de participatieraad stemmen in met het concept-advies.  
 
Actie beleidsondersteuner:   doorzenden advies naar betrokken ambtenaar/college 
 
Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd hoe de gemeente omgaat met de privacy rondom verwarde 
personen in de wijk. Mogen omwonenden wel of niet geinformeerd worden? De participatieraad 
adviseert de gemeente dit als aandachtspunt mee te nemen. Het onderwerp verwarde personen / 
mensen met een psychiatrische problematiek in de wijk (incl. zorgmijders) wordt als toekomstig 
agendapunt genoteerd op de actielijst.  
 

6. Verordening leerlingenvervoer 

Het concept advies wordt besproken. Naar aanleiding van een vraag over leerlingenvervoer/vervoer van 

het kind in het weekend of na schooltijd wordt opgemerkt wordt dat Bronckhorst flexibel omgaat met het 

leerlingenvervoer en het vervoer vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). 

 

Actie beleidsondersteuner:   doorzenden advies naar betrokken ambtenaar/college 
 

7. Rapport doelgroepenvervoer Spectrum 

De Reactie van de Gemeente worst as wat mager ervaren. De participatieraad nodigt de 

verantwoordelijk ambtenaar doelgroepenvervoer graag uit om o.a. over het rapport te spreken voor de 

vergadering van de participatieraad in maart. 

 

Actie beleidsondersteuner/verbinder: terugkoppelen naar betrokken ambtenaar/agenderen maart 

 

8. Vragen en bespreekpunten 

Uitnodigingen: 

• Meedoen in Bronckhorst 11 januari 14.00-15.30 uur - twee leden gaan 

• Bestuurlijk platvorm Taalhuis Achterhoek - worden uitgenodigd voor presentatie tijdens overleg  

• Netwerkbijeenkomst onderwijs en belangenbehartiging 24-01-2018- geen aanmeldingen 

• Uitnodiging Wonen en zorg 30-01-17 15.00-17.00 uur - drie leden gaan 
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9. Nieuws uit de werkgroepen: 

a. Terugkoppeling vraag actiever informatie vergaren. 

 

b. Nieuws uit de werkgroepen: 

• Jeugd 

• Participatie 

• WMO-breed 

• Vervoer / mobiliteit  

• Publiciteit / communicatie 

- Wat kan er op de website? 

 

10.W.v.t.t.k. 

De secretaris vraagt een lid het een en ander uit te zoeken over de de geschiedenis van de 

participatieraad. Dit in het kader van het komend 10-jarig bestaan van de participatieraad (in de huidige 

vorm). Wanneer is bijvoorbeeld formeel gestart met een participatieraad? Fred biedt aan dit in beeld te 

brengen.  

 

Actie lid participatieraad: uitzoeken geschiedenis participatieraad 

 

Het concept jaarverslag van participatieraad over 2017 wordt geagendeerd voor het overleg van 

februari. 

 

Actie secretaris:  opstellen jaarverslag 2017 

Actie ambtelijk ondersteuner: agenderen jaarverslag voor overleg februari 2018 

 

11. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en sluit de 

vergadering. Het volgend overleg van de participatieraad is op maandag 5 februari 2018 om 19.30 uur.  

 

 


