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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. 
Vandaag is er één lid met bericht afwezig.  
 
  
2. Kennis op peil 
Deze maand geen invulling 
 
3. Aanvullende zorgverzekering Menzis 
4. Voorstel verhoging tarief Hh ZIN 
In verband met plotselinge afwezigheid van de spreker schuiven deze agendapunten door naar 
juli. De ambtelijk secretaris zoekt uit hoe de communcatie rondom deze zaken is verlopen. 
 
5. Verslag + actielijst 
a. Verslag d.d 4 april 2016 .  
Verslag en actielijst worden vastgesteld. 
N.a.v. 
- Bij de huisbezoeken moet nog vermeld dat de leeftijdsgrens al is verhoogd naar 75 jaar. 
- SWB moet zijn SVB. 
 
6. Terugblik Zorg en Welzijn 2015 
Dit agendapunt wordt op de agenda van juli geplaatst. 
De raad stelt voor om Mantelzorg te behandelen onder Kennis op peil. 
De ambtelijk secretaris zal de mogelijkheden bekijken. 
 
7. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
a. Wijziging verordening commissie bezwaarschriften 
Als centrumgemeente regelt Doetinchem de toegang, zij hebben het mandaat. 
De bezwaarschriften moeten ook door Doetinchem behandeld worden. 
De raad gaat geen formeel advies geven, maar geven mondeling aan de ambtelijk secretaris 
aan zich te kunnen vinden in de wijziging. Met de kanttekening dat het horen van kinderen nog 
een zorg is en dat de hele systematiek wat vreemd wordt bevonden.  
 
b. Verslag inloopspreekuur sociaal team  
Een boeiend bezoek door de diversiteit in onderwerpen. 
 
c. Verslag bijeenkomst sociale raden 12 mei 
Door de magere opkomst verviel de meerwaarde een beetje. 
Er waren discussies over kwaliteit. 
Toetsing, competenties en monitoren. 
 
De voorzitter geeft aan dat men in het verleden spaarzaam deelnam aan dit soort 
bijeenkomsten. Nu komt het echter in de uitvoeringsfase, dus nu heeft het wellicht nut om aan 
te schuiven. 
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Bij de volgende bijeenkomst moeten we met meer mensen aanschuiven. 
 
Het voorstel voor regionale inkoop wordt uiteindelijk per gemeente beslist, maar daarvoor is 
een consensustraject. In dat voortraject zit vooral de mogelijkheid om invloed uit te oefenen. 
De raad is van mening dat de gemeente ondanks dit traject wel een adviesaanvraag bij de 
raad moet doen, voordat besloten wordt. De ambtelijk secretaris gaat intern na wat de route nu 
precies is en of er een adviesaanvraag komt. 
 
8. Vragen en bespreekpunten 
a. Overleg met ouderenadviseurs 
27 juli is er een gesprek met de ouderenadviseurs. Vier leden van de raad schuiven bij dit 
gesprek aan. 
 
b. voorlichting Pgb / svb 
De gemeente is van plan een informatie avond te organiseren over Pgb voor Jeugd. 
Hier komt men tzt op terug. 
 
c. Notitie statushouders “Bronckhorst heet welkom” 
Dit agendapunt wordt op de agenda van juli geplaatst. 
De ambtelijk secretaris neemt de vraag mee over hoe men het verschil ziet in assimileren en 
integreren. Daarnaast zal ook nagevraagd worden wat de gemeente met de inburgeringstoets 
doet. 
De voorzitter geeft aan dat ook voor deze notitie een advies gevraagd had moeten worden. 
 
9. Nieuws uit de werkgroepen 
 
Inkoop hulpmiddelen 2017 
Leveranciers zien er geen heil in en dienen dus geen offerte in.  
Daarnaast werkt het marktplaatsidee niet naar behoren. Nu wordt gekozen voor twee 
aanbieders. 
 
Jeugd 
Uit een werkbezoek bij een gezinshuis blijkt dat in sommige gevallen de regie ontbreekt bij 
kinderen die vrijwillig geplaatst worden. Dit is wel sterk afhankelijk onder welke gemeente de 
verantwoordelijkheid valt. Er zijn gezinsvoogden die niet daadkrachtig genoeg zijn en die de 
ouders teveel ruimte geven. Wellicht kan de gemeente eens praten met de betrokken 
instanties. Er is meer behoefte aan regionale samenwerking voor gezinshuizen. 
 
Werk en inkomen  
Er zijn geen bijzonderheden. 
 
Begeleiding 
Er zijn geen bijzonderheden. 
. 
Welzijn  
Er zijn geen bijzonderheden. 
 
Communicatie. 
De verslagen van werkbezoeken mogen naar de werkgroep gesstuurd worden en dan worden 
ze op de website geplaatst. 
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10. W.v.t.t.k. 
Het is vrij onduidelijk wat nu het verschil is tussen een gebiedsambtenaar en een sociaal 
consulent. Het is wellicht een goed idee om beide functies eens uit te nodigen. 
 
In de vergadering van juli bespreken of de vergadering van augustus door moet gaan. 
 
11. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
Hij bedankt ieder voor zijn aanwezigheid.  
De volgende vergadering is maandag 2 juli  a.s. om 19.30 in het gemeentehuis van 
Bronckhorst. 


