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1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering.
2.
Verslag + voorraadagenda d.d. april 2022
N.a.v. Verslag;
- Benoemingsbesluiten Participatieraad worden komende week in het college besproken.
- Gunning inkoop is rond. Verdiepingsgesprekken, o.a. om te zorgen voor een dekkend
zorglandschap, volgen nu.
- Formatieadvies: GBB, CDA, PvdA. Formatiegesprekken nieuwe coalitie zijn gestart en
duren de komende weken.
Voorraadagenda;
Vanuit de Participatieraad komt de vraag; Hoe worden de grenzen van de vrijwillige inzet
bewaakt? Welke partij kan hierover een toelichting geven (Interbeek?)?
Actie ambtelijk verbinder; bespreekt dit intern met beleidsmedewerker.
Kennis op peil bespreken: Passend onderwijs. Is juli akkoord?
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Adviezen aan B&W
Advies over club- en buurthuizen wordt komende week in college besproken.
Ingekomen stukken
De Participatieraad heeft een reactie op het advies over de klachtenregeling Jeugdhulp en
Wmo. De meeste adviezen van de Participatieraad zijn overgenomen in de aangepaste
regeling.
Mededelingen
Door alle volle agenda’s heeft de datumprikker voor een samenkomen buiten de vergadering
om, niet tot een datum geleid. Gekeken wordt of na de vergadering van 13 juni een moment
gepland kan worden voor een gezamenlijke activiteit.
Actie voorzitter:
informeert de participatieraad en ambtelijk ondersteuners over
vergadering en de gezamenlijke activiteit 13 juni.
Evt. kennis op peil verzetten.
Door de toestroom van de Oekraïense vluchtelingen heeft op dit moment de implementatie
van de wet inburgering minder prioriteit.
De Omgekeerde Verordening zit in de afrondingsfase. Waarschijnlijk zal binnenkort een
adviesvraag volgen voor de Participatieraad. Vanuit de gemeente wil men graag een
toelichting geven. De Participatieraad houdt er rekening mee.
4.
Nieuws uit de kadergroepen
Kader 1:
Vanwege het vertrek van een lid in november 2022 is er een informatieve bijeenkomst
geweest ter voorbereiding op een goede overdracht. Daarnaast zijn alle lopende zaken
besproken als; mantelzorg, poh-soh, jeugd, inkoop, preventie enz.
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Kader 2:
De teamleider Participatie Wmo sluit bij een volgend overleg aan om informatie te geven
over de positie van de zorgconsulent binnen het zorgsysteem. Daarnaast volgt er een
kennismakingsgesprek met het seniorenconvent.
Kader 3/5:
3 juni volgt een werkbezoek, geregeld door een lid van deze kadergroep.
Mogelijkheden voor het werkbezoek zijn: De Zonnewijzer, Zorgboerderij Slangenburg, Zozijn,
Voedselbank en Stadskamer.
Informatie volgt via de groepsapp.
Kader 4:
Het onderwerp doorstroom van de Wmo naar de Wlz is besproken. Zodra het nieuwe
beleidsplan er is gaan zij daar mee aan de slag.
5.
Vragen en bespreekpunten
Omdat er steeds meer in regionaal verband tussen de 8 regio-gemeenten besproken en
besloten wordt, vraagt de Participatieraad zich af of het misschien raadzaam is om contact te
zoeken met de Participatieraden van deze gemeenten? Verbinding zoeken kan op diverse
manieren, zoals o.a. het delen van jaarverslagen, overleg met alleen voorzitters en/of
secretarissen, samenwerking met de Koepel Adviesraden. Emailadressen van de diverse
raden worden verzameld.
Actie ambtelijk ondersteuner; emailadressen andere Participatieraden.
6.
Rondvraag
De kadergroepen bespreken onderling, tijdens de vergadering, de speerpunten voor de rest
van het jaar:
Kader 1:
Gedwongen kader jeugd, passend onderwijs. Hoe pakt de gemeente dit aan en hoe zorgt de
gemeente dat het gezin ondersteund wordt?
Kader 2:
Afspraken met de kadergroep voor dit jaar zijn vastgezet. Uitvoering dementievriendelijke
gemeente. Hoe loopt de inkoop Wmo? Combinatie Zorg & Welzijn.
Kader 3/5:
Hoe staat het met Oekraïeners en werk? Maatwerk, beschut werk.
Kader 4:
Mantelzorgers, Beschermd wonen, Vervoer.
7.

Sluiting
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