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Het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door BMC, wordt vanavond door BMC 

gepresenteerd.  

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering.   

 

2. Verslag + voorraadagenda d.d. oktober 2021 
Verslag; 
Check Wmo vervoer naar agenda december.  
 
Voorraadagenda; 
Wordt aangepast. 
Wethouders uitnodigen voor februari.  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Met betrekking tot het cliëntervaringsonderzoek wordt afgesproken dat iedereen zijn/haar 
reactie uiterlijk zondag 7 november mailt t.a.v. de voorzitter. De voorzitter zorgt voor het 
advies en mailt dit voor vrijdag 12 november t.a.v. de amtbelijk ondersteuner.  
 
Adviezen aan B&W 
Ambtelijk advies HHT verstuurd.  
 
Ingekomen stukken 
Informatie uitstel inkoop Jeugd en Wmo is naar verschillende belanghebbenden gestuurd. 
De informatie wordt echter verschillend geïnterpreteerd.  
 
Signaal / zorg van Participatieraad op de regionale inkoop jeugd: Kwetsbaarheid jeugd.  
Vragen vanuit de Participatieraad; 

- Hoe is dit voor de cliënt? In hoeverre heeft cliënt keuze in aanbieder? 
- Hoe wordt omgegaan met budgetplafond?  
- Waar kan men heen / wachtlijsten?  
- Hoe verkrijgt men op deze manier een betere / efficiëntere jeugdzorg? 
- Kan de gemeente inlvoed uitoefenen op het wegnemen van de administratieve taken 

bij de cliënten? 
- Wat is de beslissingsruimte van de gemeente binnen dit systeem?  

 
Afgesproken wordt om in het eerstvolgende agenda overleg de zorgpunten en vervolg te 
bespreken.  
 
5.  Nieuws uit de kadergroepen  
Kader 1: 28 november bijeenkomst. Toeslagen affaire bespreken. 
Kader 2:  Gesprek gehad met ambulant verpleeghuisteam (woonvoorziening,  
   respijtzorg). Volgende week gesprek mbt ouderenzorg met specialistisch  
   verpleegkundige van de huisarts in Hoog Keppel  
Kader 3/5:  Werkbezoek - Wondere Wereld.  
   Een volgend werkbezoek wordt georganiseerd voor januari. 
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Kader 4: Laatste vergadering was bij De Kei, waar ook een rondleiding was verzorgd.  
   Participatieraad is uitgenodigd voor de ledenvergadering bij De Kei op 29  
   november. 
 
5. Vragen en bespreekpunten 
Vooralsnog datum etentje 29 december. Suggesties restaurant doorgeven aan voorzitter.  
 
6. Rondvraag 
Er zijn twee nieuwe kandidaatleden voor de Participatieraad. Zij zullen komende periode 

aanhaken bij één van de kadergroepen en vergaderingen. 

Gevraagd wordt om in eigen netwerk te kijken naar iemand met kennis op ict gebied.   

7. Sluiting 
Het volgende overleg is 6 december a.s. 
 
   


