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Cluster Participatie van de gemeente Bronckhorst verzorgt voorafgaand aan de vergadering 
een presentatie over WSW en Beschut werk.  

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Na de presentatie WSW en Beschut werk opent de voorzitter de vergadering.   

 

2. Verslag + voorraadagenda d.d. december 2021 
Verslag;  
- De secretaris heeft bij de projectleider onafhankelijke cliëntondersteuning aangegeven dat 
de Participatieraad wenst aan te sluiten bij dit project. 
- Kennis op peil; onderwerp wordt aangepast.  
- Google Drive; zodra alles geregeld is volgt info. 
  
Voorraadagenda; 
De voorraadagenda wordt aangepast. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Mededelingen 
- De Participatieraad heet twee nieuwe leden welkom en komt daarmee op 12 leden. In 
januari volgt een kennismakingsgesprek met een mogelijk 13e lid. Daarmee zal de 
Participatieraad weer op volle sterkte zijn.   
- Wandeling en evt. lunch voor leden Participatieraad op 22 januari, 10:00 uur, bij Hackfort te 
Vorden. Wanneer dit door corona maatregelen niet mogelijk is volgt informatie van de 
voorzitter. De wandeling is tevens het afscheid van twee leden.  
 
Ingekomen stukken 
- Het advies van de Participatieraad met betrekking tot Netwerk Ouderen en Veerkracht 
Achterhoek is ter harte genomen. Inmiddels is er een agendalid aangewezen vanuit GGNet 
die wanneer nodig aanschuift bij Coördinatie-overleg West van NOVA.  
- De secretaris heeft het advies klachtenregeling jeugdhulp en Wmo verstuurd. 
- De secretaris laat weten dat het concept jaarverslag is aangepast en dat het jaarverslag 
hiermee definitief is. Het jaarverslag kan op de website en evenuteel in Contact geplaatst 
worden.  
- De secretaris is nog in gesprek over het advies buurt- en dorpshuizen.  
 
Actie communicatie: Jaarverslag plaatsen op website en evt. andere media. 
 
4. Kennis op peil  
Presentatie door één van de leden over Dementie.  
 
5.  Nieuws uit de kadergroepen  
Vanwege de tijd doorgeschoven naar het volgende overleg.  
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6. Vragen en bespreekpunten 
- De kadergroepen zullen bespreekpunten en vragen voorbereiden voor wethouder Blaauw 
en wethouder Buunk. Beide wethouders zullen de vergadering van 7 februari a.s. bijwonen. 
Bespreekpunten en vragen vóór 24 januari mailen naar voorzitter en secretaris.  
 
- Zorgpunten inkoop. 
De ambtelijk verbinder geeft een toelichting op de zorgpunten van de Participatieraad op de 
regionale inkoop jeugd en Wmo. 
Bij de nieuwe manier van inkoop zal de cliënt, in samenspraak met de consulent, nog steeds 
een keuze hebben in de zorgaanbieder. Weliswaar is het aanbod kleiner, maar er wordt 
gezorgd voor voldoende keuzemogelijkheid. Vanwege landelijke wachtlijsten kan het zijn dat 
er geen plek is voor een cliënt in complexe zorg. Dan zal er gezocht worden naar een 
(tijdelijke) oplossing, wellicht in ambulante begeleiding. Landelijke wachtlijsten kunnen 
binnen de gemeente niet opgelost worden.  
Voor de bekostiging van Jeugdhulp en Wmo wordt gewerkt met lumpsum met bandbreedte 
in plaats van een budgetplafond. De bandbreedte is een marge tussen de minimale en 
maximale zorgruimte van de zorgaanbieders.  
Afspraken rondom de inkoop Jeugdhulp en Wmo worden centraal gemaakt. Daarnaast is er 
ruimte om als gemeente individueel andere afpsraken te maken wanneer dat in het belang 
van de cliënt is en niet binnen het beschikbare aanbod voorhanden is. 
Er wordt uitgegaan van een goede samenwerking en partnerschap met aanbieders en 
gemeenten en de mogelijkheid om het gesprek te voeren om bij problemen tijdig te kunnen 
anticiperen.  
Inwoners worden tijdig op de hoogte gebracht en geïnformeerd over de veranderingen, 
hiervoor is een communicatieplan opgesteld.    
Op www.sociaaldomeinachterhoek.nl is meer informatie te vinden. 

 

7. Rondvraag 

Werkgroep communicatie vraagt om tekst van de presentaties ‘Kennis op peil’ en verslagen 

van de kadergroepen aan te leveren voor de website.  

 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering.  
Het volgend overleg is op 7 februari 2022. 

http://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/

