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PARTICIPATIERAAD

1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering.

2.
Verslag + voorraadagenda d.d. februari 2022
Verslag;
Er volgt een toevoeging bij het kopje ‘Beschut werk’. Het verslag wordt aangepast.
Voorraadagenda;
De voorraadagenda wordt aangepast.
Actie werkgroep communicatie; zorgdragen voor het aangepaste verslag van februari op
de website.
Actie ambtelijk verbinder;
benoemingsbesluit nieuwe leden start per 1 februari.

3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
- Ivm ziekte wordt de presentatie over vroegsignalering doorgeschoven naar de
volgende maand.
- Een nieuw lid wordt welkom geheten en een voorstelronde volgt.
- Bij één lid lukt het nog niet om in te loggen binnen Google Drive. Dit wordt opgepakt.
- Een jaaropgaaf is verstuurd, maar ook teruggetrokken omdat het een
vrijwilligersbijdrage betreft. Check je belastingaangifte.
- 2 mei blijft staan als vergaderavond voor de Participatieraad.
6 juni wordt in verband met pinksteren verschoven naar 13 juni.

4.
Nieuws uit de kadergroepen
Kader 1:
14 maart overleg over preventie gericht op jeugd. Een jeugdconsulent sluit aan bij het
overleg met de kaderwerkgroep (informatie wordt ook opgehaald bij combinatie-functionaris
en jongerenwerker). Beleidsplan (uitvoeringsprogramma voor alle leeftijden) preventie volgt.
De kadergroep overdenkt om een advies te schrijven.
Kader 2:
Dementievriendelijke gemeente, uitvoeringsplan ter besluitvorming bij college.
Behoefte aan laagdrempelige inloop voor mensen met migratie achtergrond en mensen
jonger dan 80 met dementie.
Binnen gemeente Bronckhorst geen wachtlijst voor Wmo, alles wordt binnen de termijn van
zes weken afgehandeld.
Door corona is de druk op mantelzorgers toegenomen. Gemeente heeft regelmatig contact
met mantelzorgers.
Een vraag met betrekking tot verzekering Wmo hulpmiddelen naar aanleiding van uitzending
Kassa. Gemeente Bronckhorst is verzekerd voor uitgeleende Wmo hulpmiddelen mits het
juist gebruikt wordt.
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ZOOV; pilot voor elkaar pas. Voor € 10,- onbeperkt reizen met begeleider (Arriva), geldig
voor mensen met indicatie. Voor informatie zie website.
Kader 3/5:
O.a. een bezoek aan De Kei in Steenderen en de Werkcaroussel staat nog open. De
kadergroep gaat dit organiseren.
Kader 4:
Gemeente is betrokken bij mogelijkheden bibliotheek te Vorden. Men mist een
laagdrempelige inloop voor jongeren.
Beschermd Wonen loopt nu nog via gemeente Doetinchem, Buurtplein bv.
5.
Vragen en bespreekpunten
- Bijeenkomst wethouders werd als prettig ervaren.
- Indeling kaderwerkgroepen wordt aangepast.
- Buddy nieuwe leden is toegewezen.
6.
Rondvraag
- 8 maart volgt collegebesluit in alle regio’s over de voorlopige gunning van de inkoop. Alle
betrokken partijen worden geïnformeerd. Ingangsdatum 1 juli a.s. lijkt geborgd. Streven is
uiterlijk 31 december plaatsing bij gegunde aanbieder.
- Energie armoede tegemoetkoming vanuit het Rijk. Gemeenten kunnen pas over tot
uitbetaling wanneer de eisen voor verantwoording vanuit het Rijk bekend zijn.
Mensen uit de schuldhulpverlening die geen bijstandsuitkering hebben dienen zelf een
melding te doen bij de gemeente.
- Nog geen contact over begaanbaarheid stoepen geweest. Mail niet aangekomen.
Actie ambtelijk ondersteuner: informeert intern
- Jongeren moeten lang wachten op onderzoek, behandeling, therapie. Heeft het sociaal
team goed zicht heeft op behandelcapaciteit met name bij jeugd en is er voldoende
passende begeleiding, ook voor jeugd die door huisartsen worden doorverwezen?
Geadviseerd wordt om deze vraag te bespreken met sociaal consulent of binnen
kadergroep jeugd.
- Secretaris maakt afspraak met nieuwe leden over informatieles gemeentewerk en
gemeenteraad.
- Nieuwe leden wordt verzocht om een tekst te schrijven waarin zij zich voorstellen. Deze
tekst wordt geplaatst op de website. Foto volgt op later moment.
Actie nieuwe leden: informatie tekst website
7.

Sluiting
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