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1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering.
2.
Veiligheid en toegankelijkheid voetpaden
1 x per 2 jaar zorgt de gemeente voor een controleronde naar de onderhoudsstaat van de
wegen en stoepen binnen gemeente Bronckhorst. Inwoners hebben ook de mogelijkheid om
zelf een melding te doen m.b.t. de woonomgeving (bv losse stoeptegel). Dit kan via de
website of, wanneer men meerdere meldingen tegelijk heeft, via info@bronckhorst.nl.
De participatieraad laat weten dat rolstoelgebruikers op een andere manier gebruik maken
van een stoep dan niet rolstoelgebruikers. De gemeente staat open voor een gezamenlijke
wandeling om te ondervinden wat rolstoelgebruikers hindert. Een lid van de participatieraad
neemt initiatief om hiervoor een afspraak in te plannen.
Met het uitbreiden van de terrassen in deze coronatijd wordt er naar gestreefd om aan één
kant van de weg een voetpad te behouden. De ambtenaar van cluster buiten vraagt na of
hierop gehandhaafd wordt.
3.
Adviesvraag klachtenregeling jeugd en Wmo
Het college van B&W van de gemeente Bronckhorst stelt een klachtencommissie in die tot
taak heeft klachten te behandelen m.b.t. maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.
De klachtenregeling wordt besproken met de participatieraad. De genoemde opmerkingen
worden verwerkt in de klachtenregeling en opnieuw voorgelegd aan de participatieraad. De
participatieraad zal na ontvangst van de aangepaste tekst bekijken of er behoefte is een
advies uit te brengen.
4.
Verslag en voorraadagenda d.d. november 2021
Verslag;
Blz. 1: Advies HHT bonnen is in het kaderoverleg besproken en opgenomen in het verslag.
Hiermee is dit punt afgerond.
Blz. 2: Afspraak met De Kei is afgezegd vanwege corona.
Voorraadagenda;
De voorraadagenda wordt aangepast.
5.
Ingekomen stukken en mededelingen
Sociaal recreatief Wmo vervoer.
De maatregelen zijn terug te vinden in het verslag van kadergroep 2.
Adviezen aan B&W
Ingekomen stukken
- Rapportage cliëntondersteuning Achterhoek
Naar aanleiding van dit rapport besluit de participatieraad deel te nemen aan deze
ontwikkeling.
Twee leden geven aan deel te willen nemen wanneer het agendatechnisch haalbaar is.
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- Nieuwsbrief inkoop sociaal domein Achterhoek
Agendapunt vergadering januari 2022.
Mededelingen:
Er zijn twee nieuwe leden die starten in januari. Één lid sluit aan bij kaderwerkgroep 1 en één
lid sluit aan bij kaderwerkgroep 4. Zij worden uitgenodigd voor de vergadering van januari
2022.
6.
Kennis op peil
Een lid van de participatieraad vertelt over de focus op leerlingenzorg in relatie met de
gemeente.
Actie: korte samenvatting voor op de website naar werkgroep communicatie.
7.
Nieuws uit de kadergroepen
Kader 1:
Maandag 13 december is er werkgroepoverleg kader 1.
Kader 2:
Zie verslag kader 2. Activiteiten in de voorlichtingsfeer en bewustwording
acties m.b.t. dementievriendelijke gemeente zijn on hold gezet ivm corona.
Kader 3/5:
Zie verslag kader 3/5. Voor de voorraadagenda; lezing m.b.t. de nieuwe wet
inburgering.
Kader 4:
Leefbaarheid in de kernen. Kader 4 wil advies uitbrengen om meer
aandacht voor dorpshuizen te vragen.
Kader 4 zal advies schrijven ook in het kader van de nieuwe omgevingswet.
Kader 1 kan dit eventueel aanvullen vanuit jeugd.
--> Gevraagd wordt om de verslagen van de kadergroepen te anonimiseren zodat deze op
de website geplaatst kunnen worden.
8.
Vragen en bespreekpunten
Voorgesteld wordt om de vergadering van 3 januari te verschuiven naar 10 januari 2022.
Iedereen is akkoord.
Het etentje 29 december kan, vanwege corona maatregelen, niet doorgaan. Er wordt een
alternatief bedacht voor een bijeenkomst in januari.
Actie voorzitter:

De voorzitter stuurt een datumprikker voor een bijeenkomst.

9.
Rondvraag
Project clientondersteuning, zie agendapunt 5.
Google Drive en e-mail kan in januari gebruikt worden wanneer de twee nieuwe leden een
participatieraad mailadres hebben. Er wordt een beschrijving meegestuurd hoe men de mail
kan openen in Gmail of outlook.
‘Inkoop’ komt in januari terug op de agenda.
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Voor de werkgroep communicatie is er een mogelijkheid om in februari een workshop over
communicatie te volgen bij de Koepel.
Actie secretaris:
informatie workshop sturen naar werkgroep communicatie.
Voorraadagenda:

Interbeek. Hoe worden de grenzen van de vrijwillige inzet bewaakt?

10.
Sluiting
We bedanken twee leden voor acht jaar tijd, energie en werk voor de participatieraad. Bij een
volgende samenkomst volgt er een passend afscheid.
Volgende vergadering 10 januari 2022.
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