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1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en geeft de voorzittershamer door aan de nieuwe 

voorzitter van de participatieraad.   

 

2. Verslag + voorraadagenda 
Verslag d.d. december 2020; 

- Ontvangstbevestiging ontvangen n.a.v. reactie aan ZOOV. Reactie 
beleidsmedewerker werkgroep volgende keer s.v.p. voorafgaand informeren. In 
volgende werkgroepoverleg wordt dit besproken. 

- Vroeg er op af geldt voor iedere inwoner, ook voor zzp’ers. Zzp’ers met schulden 
vanuit eigen bedrijf loopt via ROZ. 

- Aanvullende informatie voor gemeentegids is doorgezet. Niet alle aanbieders kiezen 
voor vermelding in de gemeentegids. Doorverwijzen naar Sociaal Domein Achterhoek 
om compleet beeld zorgaanbieders te krijgen.  
 

Voorraadagenda; 
Wordt aangepast. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen / reactie B&W 

- Reactie cliëntervaringsonderzoek 
 

 
4. Kennis op peil  
Ervaringsverhaal over begeleiding jongeren en sport. 
Werkgroep jeugd laat weten dat combinatiefunctionaris uitgenodigd is voor 
werkgroepoverleg in februari. Dit verhaal hierbij aan laten sluiten bij het overleg.  
Combinatiefunctionaris uitnodigen voor overleg participatieraad (voorraadagenda). 
  
5.  Communicatieplan 
Doel is hoe kun je burgers beter bereiken.  
Het communicatieplan inclusief de voorgelegde casussen worden besproken in de diverse 
werkgroepen. Aanvullingen en/of bevindingen spoedig mailen naar werkgroep communicatie. 
In het overleg van maart wordt het plan besproken.  
Voor facebook en de website wordt input gevraagd vanuit de diverse werkgroepen.  
In verband met ziekte komt er hulp voor werkgroep communicatie t.b.v. de website.  
In de vergadering van maart komt het communicatieplan terug op de agenda met reacties 
van werkgroepen. 
Actie allen: aanvullingen/bevinding richting werkgroep communicatie. 
 
6.  Nieuws uit de kadergroepen  
Kader 1: terugkoppeling 14 dec. Verloop inkoop jeugd besproken. Vraag, mede voor  
   regionaal overleg; hoe maak je het meetbaar?  
Kader 2: laatste overleg 26 november. Tevreden over stuk dementievriendelijke  
   gemeente. Aandacht voor nieuwe leefvormen. 
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Kader 3:   Wedeo en Laborijn nog geen bezoek mogelijk. Bespreken  
   toekomstbestendigheid van de voorzieningen gezien de veranderingen wet en  
   regelgeving.  
   Voorzitter haakt aan bij kadergroep 3 ivm wegvallen lid en neemt initiatief om  
   kadergroep 3 en 5 samen te voegen. 
Kader 4:  Omgekeerde verordening besproken. 
Kader 5:  Opmerkingen brief eigen risico zorgverzekering.  
 
7. Voorbereiding gesprek wethouders in februari 
Voorbereiding welke onderwerpen wil participatieraad bespreken met de wethouders en 
welke vragen hebben de wethouders voor de participatieraad. 
Gespreksonderwerpen vanuit participatieraad; 

- Participatie en arbeid, toegankelijkheid bedrijven en taak gemeente.  
- Armoede en isolement. 
- Aanbesteding en bezuinigingen. 
- Wisseling van zorgaanbieders en consequenties voor de burgers. Hoe gaat 

gemeente hier mee om. 
- Hoe gaat de gemeente Bronckhorst om met inwoners met een uitkering.  

 
Als onderlegger te gebruiken de evaluatie decentralisatie cultureel plan. Samenvatting 
voorzitter. Dit stuk wordt nog toegestuurd.  
 
Actie voorzitter: samenvatting evaluatie decentralisatie cultureel plan toesturen naar  
    leden. 
Actie werkgroepen: Over uiterlijk twee weken schriftelijke reactie mailen naar voorzitter.  
    Vragen voor wethouder.  
 
8. Evaluatie participatieraad 2020 en hoe verder in 2021? 
Een lid geeft aan bij de start als lid participatieraad een inwerkmoment te hebben gemist.  
 
Versterking van de secretarisrol volgt in onder meer een bijdrage leveren bij het 
communicatieplan en de vrijkomende vacatures.  
 
De participatieraad wenst meer informatie op te halen bij o.a. organisaties, welzijnstichingen, 
ouderen, thuissituatie ouderen, behoefte en wensen van ouderen, participatie en arbeid en 
mantelzorgers. Daarnaast bekijken wat er leeft op bestuurlijk niveau bij verenigingen en wat 
de participatieraad kan betekenen.  
Werkbezoeken zouden prettig zijn, desnoods een modus vinden om met corona maatregelen 
toch informatie op te halen (telefonisch).  
 
Voor 2021 zal de nadruk liggen op het ophalen van informatie, continuïteit van de 
participatieraad, een inwerkmodus vinden voor nieuwe leden, het kenbaar maken van de 
participatieraad en de verkiezingen. 
  
Actie voorzitter: Voorzitter plan overleg met de nieuwere leden om inwerken nieuwe  
    leden te bespreken.    
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Vacature 
De participatieraad zoekt o.a. versterking op jeugd, juridische kennis en/of ouderenzorg.   
Voordat een vacature uitgezet wordt is van belang te weten wat we willen als 
participatieraad. 
Actie leden: Twee leden zullen bovengenoemde bespreken en een stuk schrijven waarin  
   uitgelegd wordt wat de participatieraad doet en waar men naar toe wil in de  
   toekomst. Voor 1 februari wanneer mogelijk. 
 
9. Vragen en bespreekpunten 
  - Overleg 4 april naar 12 april ivm tweede paasdag. Staat vast.  
 
10.  W.v.t.t.k. 
Present is uitgenodigd voor het overleg van maart.  
 
11. Sluiting 
Volgende vergadering 1 februari 2021. 


