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1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

Ook een welkom voor wethouder Buunk en wethouder Blaauw die deze vergadering 

aansluiten. De twee nieuwe leden stellen zich aan hen voor.  

 

2. Verslag + voorraadagenda d.d. januari 2022 
Verslag; is vastgesteld.  
 
Voorraadagenda; wordt aangepast 
 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen aan B&W 
- 
Ingekomen stukken 
 
Mededelingen 
Er is geen bezwaar binnengekomen voor benoeming van de twee nieuwe leden. Zij worden 
van harte welkom geheten als lid van de participatieraad. De ambtelijk verbinder zal 
zorgdragen voor het benoemingsbesluit.  
 
Actie ambtelijk verbinder: Benoemingsbesluit twee nieuwe leden. 
 
 
4. Vraag en antwoord met wethouder Buunk en wethouder Blaauw. 
Jeugdzorg 
- Op welke keuzes wordt met tevredenheid teruggekeken en welke knelpunten ziet de  
  wethouder voor de toekomst in Bronckhorst? 
Gemeente Bronckhorst is trots op het integraal werken binnen de sociale teams. Er wordt 
gekeken naar het hele gezin en zorg en ondersteuning wordt daarop afgestemd. Daarnaast 
steekt de gemeente veel energie in preventie en vroegsignalering. Dit gebeurt in 
samenwerking met o.a. onderwijs, kinderdagopvang en jeugdgezondheidszorg. 
Het financiële aspect is het voornaamste knelpunt. Er zijn tekorten op jeugdhulp en deze 
kunnen, zeker met het nieuwe regeerakkoord, helaas op korte termijn niet opgelost worden. 
Gemeente Bronckhorst kijkt naar mogelijkheden om meer preventief te werk te gaan zodat 
specialistische jeugdhulp voorkomen kan worden. De gemeente heeft nog niet hoeven te 
bezuinigen op inzet van jeugdhulp.  
 
Participatiewet 
- Wat waren voor de gemeente de uitdagingen t.a.v. de participatiewet? 
Sinds de invoering van de participatiewet is er voor de gemeente een nieuwe doelgroep bij, 
die te maken heeft met lichamelijke en mentale beperkingen. Dat was een grote uitdaging. 
De sociale teams binnen de gemeente Bronckhorst bestaan uit consulenten met een brede 
expertise op het gebied van het sociaal domein.  
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Schuldhulpverlening 
- Mensen in de schuldhulpverlening kunnen vaak niet rondkomen van hun leefgeld nu de 
prijzen zo stijgen. Hoe flexibel is de gemeente? 
We delen de zorg, maar zijn gebonden aan de strenge regels vanuit landelijke wetgeving. Er 
volgt een landelijke tegemoetkoming energiekosten en daarnaast zorgt de gemeente dat 
inwoners voor schuldhulp sneller in beeld komen zodat de gemeente tijdig kan bijspringen 
met ondersteuning, budgetbeheer en in enkele gevallen met maatwerk.  
 
Beschut werk 
- Hebben alle veranderingen binnen beschut werk uitgepakt zoals verwacht? 
Het plan werkt naar behoren. De doelgroep is geplaatst bij een reguliere werkgever waar een 
beschutte afdeling is opgezet. Dit gebeurt bij verschillende commerciële bedrijven. Het lijkt 
daardoor versnipperd, maar de gemeente houdt een goede focus op de begeleiding. De 
communicatie tussen Laborijn en de gemeente loopt niet altijd even goed en kan beter, hier 
zal rekening mee gehouden worden. Een tip vanuit de participatieraad is om een 
vertrouwenspersoon aan te stellen.  
 
Vrijwilligers 
- Er wordt steeds meer van vrijwilligers verwacht. Meer verantwoordelijkheid en 
professionaliteit. Hoe gaat de gemeente hier mee om? 
De gemeente begrijpt dat de vrijwilliger er is voor vrijwilligerswerk. De gemeente is bezig om 
diverse Welzijn stichtingen professioneel te ondersteunen en wijst op de mogelijkheid van 
ondersteuning bij o.a. het opzetten van een platform door het Spectrum 
(ondersteuningsbureau vanuit de provincie). Corona heeft hierin helaas gezorgd voor enige 
vertraging.  
De website Meedoen in Bronckhorst heeft vanuit de gemeente de opdracht om 
vrijwilligerswerk meer kenbaar te maken en de vrijwilligersvacaturebank sterker te maken.  
 
Welzijnsvoorzieningen 
- Zijn dorpshuis-achtige voorzieningen mogelijk in de kleinere kernen met eventueel 
financiële steun vanuit de provincie? 
Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande; zoals het opzetten van dorpskamers in de 
kernen, koffie ochtenden op Zandewierde in Hummelo of in de Keikamer te Keijenborg. Waar 
mogelijk zal de gemeente zeker de provincie aanspreken op financiële steun. 
 
Dementievriendelijke gemeente 
- Is er zicht op spoedige hervatting van de uitvoering van geplande actiepunten? 
In samenwerking met Alzheimer Nederland is voor gemeente Bronckhorst een dementiescan 
gemaakt. Hieruit blijkt dat gemeente Bronckhorst het goed doet, dat er al aanbod is en 
rekening wordt gehouden met mensen met dementie. Ook is te zien wat er nog verder 
aangepakt moet worden en waar meer aandacht nodig is. Voor de uitvoering is het 
noodzakelijk dat, naast de gemeente, ook andere samenwerkingspartners meewerken, denk 
aan ondernemers, welzijn, POH’ers enz.  
De plannen in het beleidsplan Bronckhorst Dementievriendelijk komen op korte termijn in het 
college.  
 
Woningen voor ouderen 
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- Wat is het beleid op het bouwen van levensloopbestendige woningen ter bevordering van 
de doorstroom om zo jongeren meer kans te geven op een woning? 
Gelukkig mag er weer gebouwd worden in Bronckhorst. Woningen zullen eerst lokaal 
aangeboden worden alvorens ze op Funda verschijnen.  
 
De wethouders geven aan de samenwerking met de participatieraad als prettige en 
constructrief te ervaren. Door de directe ambtelijke contacten wordt de participatieraad meer 
betrokken bij de lopende zaken en worden de adviezen als waardevol ervaren. Dank 
daarvoor!  
 
5.  Nieuws uit de kadergroepen  
Kader 1: In gesprek met jongerenwerker. 
Kader 2: In gesprek met GGZ over indicaties. 
Kader 3/5:  Werkbezoeken zijn geannuleerd. Worden hopelijk snel weer opgepakt. 
Kader 4:  Meer zichtbaarheid van de participatieraad door vergaderingen in buurthuizen.  
Communicatie: Er is een verhaal geplaatst in Contact m.b.t. het afscheid van twee leden uit 
de participatieraad  
 
6. Vragen en bespreekpunten 
De maanden april en mei wordt Kennis op peil verzorgd door de twee nieuwe leden.  
 
7. Rondvraag 
Actie iedereen: Bekijk of je nog bij de juiste kaderwerkgroep bent aangesloten. Liever  
    naar een andere werkgroep stuur dan een mail naar de voorzitter. De  
    kaderwerkgroepindeling vind je in de bijlage.   
 
Een lid geeft aan 3 maanden in het buitenland te zijn, maar via Teams de vergaderingen en 
werkgroepoverleggen kan volgen.  
 
Gevraagd wordt naar de mogelijkheid om online cursussen te volgen van De Koepel 
Adviesraad. Voor het eventueel volgen van cursussen/trainingen/workshops kan contact 
opgenomen worden met de secretaris van de participatieraad.  
 
Een lid geeft aan benaderd te zijn over de invulling van de bibliotheek locatie Vorden. 
Besloten wordt om dit te bespreken in de kaderwerkgroep. Uitnodiging volgt.  
 
Actie voorzitter: - zorgt voor uitnodiging kaderwerkgroep bibliotheek aan betreffende lid.  
    - buddy toewijzen aan de twee nieuwe leden 
 
De ambtelijk verbinder doet een oproep aan de leden om zich te melden als stembureaulid 
tijdens de gemeentelijke verkiezingen. Aanmelden kan via de website van gemeente 
Bronckhorst. 
 
8. Sluiting 


