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Vanuit het sociaal team van gemeente Bronckhorst wordt een presentatie gegeven over 
vroegsignalering in schuldhulpverlening. De presentatie wordt bij dit verslag meegestuurd.  
 
Er wordt, door de betreffende projectleider van gemeente Bronckhorst, een toelichting 
gegeven over de organisatie van de opvang van Oekraïense vluchtelingen binnen de 
gemeente.  

 

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

 

2. Verslag + voorraadagenda d.d. maart 2022 
Verslag;  
Het verslag van februari en maart zijn akkoord en worden hiermee vastgesteld.  
-Google Drive is voor iedereen toegankelijk. Agenda’s en stukken zijn vanaf nu via Google  
  Drive in te zien. 
- Er is een afspraak gemaakt om te kijken naar de begaanbaarheid van de stoepen in  
  Zelhem. 
 
Voorraadagenda; 
De voorraadagenda wordt aangepast.  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Mededelingen 
De Participatieraad heet een nieuw lid van harte welkom. De formele benoeming zal in orde 
gemaakt worden en de informatie zal op de website geplaatst worden.  
 
Actie ambtelijk verbinder: benoemingsbesluit nieuw lid. 
 
Gunning inkoop 
Er zijn tot nu geen bezwaren ingediend met betrekking tot de gunning van de inkoop. 5 april 
zal de definitieve vaststelling volgen, mits er voor die tijd geen bezwaar wordt ingediend, en 
wordt bekend gemaakt welke aanbieders zijn gegund. Daarna volgt de opgave hoe we dit 
samen met alle gegunde aanbieders vorm kunnen geven. De basis voor de afspraak is een 
dekkend zorglandschap waarbij de cliënt centraal staat. 1 juli gaan de contracten in. Er is tot 
het einde van dit jaar een overgangsperiode om voor iedereen een passende en gegunde 
zorgaanbieder te vinden.    
 
4.  Nieuws uit de kadergroepen  
Kader 1:  
Met de komst van de nieuwe Raad volgt er een nieuw beleidskader sociaal domein waar de 
Participatieraad bij betrokken wordt. Participatieraad overweegt advisering op beleidsplan 
preventie. Welzijn organisaties worden betrokken bij samenwerking met vrijwilligers-
organisaties. Combinatiefunctionarissen zijn hierbij betrokken.  
In September evaluatie praktijkondersteuners met beleidsmedewerker.  
Gezinsvoogdij instellingen ondervinden personeelstekort. Er is door kadergroep 1 contact 
gelegd met de cliëntenraad.  
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Kader 2: 
Geen bijzonderheden 
Kader 3/5: 
1e helft van juni op een vrijdag zal een werkbezoek ingepland worden.  
Kader 4: 
Themabijeenkomst vrijwilligers op voorraad agenda. 
Communicatie: 
Verslagen van de werkgroepen graag inleveren bij communicatie zodat deze op de website 
geplaatst kunnen worden.  
 
5. Vragen en bespreekpunten 
- Wijziging samenstelling gemeenteraad. R. van Dijk zal als informateur optreden om te 
onderzoeken welke coalitie het meest geschikt is voor Bronckhorst.  
- De Participatieraad geeft aan de al eerder geplande wandeling met evt. lunch alsnog te 
willen doen. De voorzitter zal een datumprikker uitzetten.   
 
Actie voorzitter: datumprikker wandeling 
 
6. Rondvraag 
- Voor de voorraadagenda juni: kennis op peil - gedwongen kader jeugd / veilig thuis.  
- Kadergroep 3 is bijgepraat over de wijzigingen wet inburgering. Toelichting Interbeek 
inplannen van de voorraadagenda.  
- Voor meer informatie over sociale huuwoningen in gemeente Bronkchorst, zie De 
Woonvisie op de website.   
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 2 mei 2022. 


