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Stichting Present Bronckhorst 

De Participatieraad ontvangt de directeur en projectcoördinator van Stichting Present 

Bronckhorst. Stichting Present Bronckhorst verzorgt een presentatie en geeft toelichting over 

de stichting. De presentatie zal de Participatieraad worden toegemaild. Voor de 

Participatieraad geldt een uitnodiging om als groep een vrijwilligersklus te komen doen bij 

Present Bronckhorst. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering.   
Er zijn twee afmeldingen voor vanavond. 

 

2. Verslag + voorraadagenda d.d. februari 2021 
Verslag; 
Verslag 4 januari  
Communicatieplan is naar april verplaatst. 
Voor het inwerken van nieuwe leden voor de participatieraad zal een inwerkplan geschreven 
worden door de meest nieuwe leden. In een volgend overleg zal dit besproken worden. 
Actie nieuwere leden; inwerkplan nieuwe leden 
 
Verslag 1 februari 
Pagina 1; onderzoek participatiewet die onlangs is besproken in college nazenden; christie 
gaat deze alsnog nazenden.  
Actie ambt.verbinder; nazenden onderzoek participatiewet 
 
Voorraadagenda; 
Wordt aangepast. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen aan B&W 
- 
Ingekomen stukken en mededelingen 
Thuis en daklozen 
Zorgelijke wachtlijsten voor thuis- en daklozen. Aandachtspunt.  
Kadergroep 5 bespreekt dit samen.  
Actie kader 5: aandacht wachtlijst thuis- daklozen. 
 
Jaarevaluatie leerplicht en voortijdig schoolverlater 
Zie agendapunt Kennis op peil. 
 
Buddy tot Buddy 
Geen opmerkingen 
 
Klantreizen 
Geen opmerkingen 
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4. Kennis op peil  
Er wordt een toelichting gegeven door één van de leden op het onderwerp leerplicht en 
RMC. Ter info; gemeente Bronckhorst telt twee leerplichtambtenaren.  
 
5.  Nieuws uit de kadergroepen  
Geen bijzonderheden. 
 
6. Vragen en bespreekpunten 
Proces financiële opgave Sociaal Domein 
In dit proces wordt gekeken naar een manier om de tekorten op te vangen binnen het 
Sociaal Domein. Dit is noodzakelijk omdat er in de loop van 2021 geen bestemmingsreserve 
meer zal zijn. 
De gemeente wil niet botweg bezuinigen, maar zoekt eerst naar alternatieven om diverse 
kostenposten omlaag te brengen. Er wordt o.a. gekeken of er gestuurd kan worden op een 
nog betere samenwerking binnen het netwerk en samen te kijken naar alternatieven. Zo 
proberen we casussen binnen de jeugdhulp beter te sturen, de doorstroom naar de WLZ te 
verbeteren en maatregelen te ontwikkelen die voor de gemeente gaan schelen in de 
uitgaven, maar niet zeer nadelig zijn voor inwoners. Daarnaast wordt gekeken wat er kan in 
met name de hulp bij het huishouden om dit beter aan te laten sluiten bij het doel. 
In eerste instantie worden er diverse opties verkend. Alle opties zullen goed onderbouwd 
worden waarom het wel of niet werkt. De gemeente geeft aan dat het een enorme puzzel en 
zoektocht is tussen de te hoge kosten en mogelijkheden van inwoners.  
Wanneer het voorstel gereed is zal dit voorstel naar het college gaan. Ook de 
Participatieraad zal gevraagd worden om het voorstel te toetsen en een advies te geven.  
 
Problemen in verband met het declareren van dagdelen voor zorg zullen meegegeven 
worden aan het team dat de nieuwe inkoop voorbereidt.  
 
Gevraagd wordt naar de kosten die betrekking hebben op het project POH/SOH. De 
Participatieraad vraagt zich af waarom deze kosten nog steeds gedragen worden door de 
gemeente. De ambtelijk verbinder laat weten dat dit de aandacht heeft van de gemeente en 
hiermee bezig te zijn.  
 
 
Discussiestuk; Gesprek maart 2021 over richting van de PR. 
De leden wordt gevraagd wat ieders bevindingen zijn met betrekking tot de inhoud van deze 
tekst.   
Enerzijds wordt aangegeven dat het goed is om breder te kijken dan wat men nu doet. 
Anderzijds wordt aangegeven dat de Participatieraad al een vrij breed scala aan 
onderwerpen beoordeelt en vraagt men zich af of het nog overzichtelijk genoeg is. Er is 
behoefte aan verdieping en afkadering.  
Goed is om te kijken wat de inwoner bezig houdt, wat de inwoner zelf kan en de leefbaarheid 
van onze samenleving, los van alle wet en regelgeving.  
 
Voorgesteld wordt om het stuk in kleiner groepsverband met elkaar te bespreken en de 
bevindingen te verzamelen en in een volgende vergadering collectief te bespreken alvorens 
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een definitieve versie te maken.  
 
7. W.v.t.t.k. 
De communciatie werkgroep vraagt zich af wanneer er een oproep voor nieuwe leden op 
social media geplaatst moet worden. Hiervoor moet een tekst aangeleverd worden.  
In het discussiestuk wordt ook de vraag gesteld; wat voor leden zoeken wij en wat voor leden 
hebben wij nodig. Overleg om dit te bespoedigen vindt plaats. 
Actie secretaris; in overleg met voorzitter; moment van plaatsen oproep nieuwe   
    leden Participatieraad. 
 
Vanuit Sensire contactgegevens ontvangen van een inwoner voor een informatief gesprek 
over de Participatieraad en werkzaamheden die voortkomen uit de Participatieraad.  
Actie secretaris; samen met nog een lid van de Participatieraad een informatief gesprek  
    plannen.  
 
 
8. Sluiting 
Volgende vergadering: 12 april 2021 


