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1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de wethouders Blaauw en Buunk.   

 

 

2. Wethouders E. Blaauw en W. Buunk 
Het gesprek met beide wethouders is aan de hand van vragen die voortkomen uit de 
evaluatie van de Participatiewet, WMO en Jeugdwet. De nadruk ligt op de uitwerking van de 
Participatiewet in de gemeente. 
De gemeente hanteert een actieve benadering met maatwerk om mensen naar werk te 
leiden. Dit levert goede resultaten op, blijkt uit het BMC onderzoek. De werkcarrousel is een 
belangrijke schakel. 
DE MENSEN: 
o Het is lastig om mensen zonder uitkering in beeld te hebben. De arbeidsparticipatie is 

lager dan gewenst, zeker gezien de grote behoefte aan arbeidskrachten o.a. in de zorg 
en de bouw. 

o De jongeren van 18 tot 23 jaar zijn wel in beeld via de regionale aanpak Voortijdig 
Schoolverlaten 

Actie ambtelijk verbinder: Stand van zaken via laatste rapport regionale project.  
 
Achterhoekse jongeren op de bank. 
o Er zijn mensen niet of deels inzetbaar op de arbeidsmarkt. Voor iedereen is een 

individuele loonwaarde vastgesteld. In de begeleiding is er inzet vanuit de sociale teams. 
Er zijn mensen in de sociale werkvoorzieningen die beter in de dagbesteding passen. De 
omschrijving ‘wat mensen aankunnen’ past beter dan ‘wat mensen kunnen’. Dit neemt de 
gemeente mee.   

o De gemeente heeft zelf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst, met name 
in het gemeentehuis en de groenvoorziening. Het doel is voornamelijk ‘meedoen’ in de 
samenleving. 

 
DE BEDRIJVEN: 
o Er zijn veel contacten met bedrijven via het Werkgeversservicepunt. Er is voortdurend 

sprake van maatwerk (via two-morrow?) en ondersteuning op de werkvloer.  
o De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Laborijn. De 

gemeente kent de WSW-ers niet zelf en heeft daardoor niet altijd goed zicht en mist 
toezicht. In de nieuwe DVO zal de gemeente meer regie voeren met aandacht voor 
‘social return of investment’ in de aanbesteding.  

o De PR vraagt aandacht voor de mate en vorm van begeleiding bij bedrijven voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Actie ambtelijk verbinder: Onderzoek participatiewet die onlangs is besproken in het 
college nazenden. 
 
Verder kwam ter sprake: 
o Armoede en schuldenproblematiek 
Naast ‘Vroeg erop af’ voor particulieren is er ook aandacht voor bedrijven met schulden in 
coronatijd. Via extra inzet van accountmanagers en via de ondernemingsverenigingen. Er 
wordt gezocht naar creatieve ondersteuning indien men buiten de regelingen valt. In de regio 
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valt het bedrijfsmatig nog mee, alleen in de evenementenbranche is het lastig. Los hiervan 
worden agrarische coaches ingezet, voor de specifiekere situaties in de landbouw. Alleen de 
ZZP-ers zijn moeilijk in beeld te krijgen als zij zichzelf niet melden. 
 
Armoede en schulden in relatie tot isolement vraagt ook aandacht. Dat loopt via contact met 
mantelzorgers en met belrondes naar het verenigingsleven. Van welzijnsstichtingen tot 
kerkinstellingen en cultuur- en sportverenigingen. Ook de sociale teams zijn alert. Tot nu toe 
zijn er niet veel of grote problemen zichtbaar geworden. 
 
o Noaberschap 
De visie van de gemeente op noaberschap is dat dit in de cultuur van de regio zit en aan 
verandering onderhevig is. Er wordt aandacht geschonken aan de sociale cohesie en aan de 
verbinding met nieuwkomers. Het behouden en aantrekken van jongeren naar de regio is 
ingewikkelder. Dat gebeurt in een regionale aanpak met innovatie (o.a. smart hubs) en 
gezondheid. Een knelpunt is geschikte woningen voor deze groep. Ook in de omgevingsvisie 
is er – naast de fysieke kant – aandacht voor identiteit en cultuur.  
 
o Overgang 18- naar 18+ voor jongeren met een beperking 
Er komt veel kijken bij de overgang naar volwassenheid qua inkomen, zorg, werk en 
onderwijs. Ouders zien vaak de bomen door het bos niet meer. Er zijn veel regelingen, veel 
trajecten en veel betrokken partijen. In de aanpak één gezin, één plan wordt een deel 
afgevangen maar het gaat ook over gemeentegrenzen. 
De gemeente kan bezien of de gemeente ouders van kinderen met een beperking in een 
vroeg stadium (rond 16e jaar) kunnen voorlichten over wat er gebeurt als een kind 18 jaar 
wordt. Wat kan, waar zit dat en hoe moeten mensen dat regelen. 
Actie ambtelijk verbinder: Stuk over Klantreizen delen met P-raad.  
 
o Inzet vrijwilligers 
Vrijwilligers kunnen gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Verbinding maken, overlap 
in activiteiten bespreken, hulpvragen stellen aan elkaar. Dit is een groeiproces. In Zelhem en 
Steenderen worden stappen gemaakt. Dit zou ook tussen de kernen gestimuleerd moeten 
worden. 
 
o Afvalcontainers 
Over de afvalcontainers loopt opnieuw de discussie vanwege nieuwe financiële tegenvallers. 
Bronckhorst is de enige gemeente in Nederland die geen restcontainers ophaalt terwijl de 
afstand tot depots vaak veel te groot zijn. 
 
3. W.v.t.t.k. 
Ingekomen stuk: Evaluatie buddy-to-buddy. 
 
De coördinator van ZOOV wil graag een presentatie komen geven over de ontwikkelingen in 
de provincie.  
 
Het proces van de inkoop gaat in april in de aanbesteding. Dat brengt ook enkele 
inhoudelijke aanpassingen met zich mee.  
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Actie ambtelijk ondersteuner: Afspraak inplannen met kadergroepen 1 en 2 over inkoop 
jeugd/wmo. 
 
Het concept communicatieplan wordt verschoven naar april. Input van kadergroepen 
welkom. 
 
Toekomstige onderwerpen: 
De financiële opgave van de gemeente voor de begroting 2021 komt in maart op de agenda. 
De monitor sociaal domein kan een keer aan de orde komen. 
Omgevingsvisie en noaberschap later nog eens bespreken. 
De PR betrekken bij wervingscampagne van 8rhk. Een keer over in gesprek gaan. 

 
4. Sluiting 
De rest van de vergadering is niet meer aan de orde gekomen en wordt verschoven naar de 
vergadering van 1 maart. 
 


