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1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.   

 

2. Welkom 

Het voorstellen nieuwe beleidsmedewerker wordt doorgeschoven naar een volgend overleg.  

 

3.  Kennis op peil. Samenwerkingsverband passend onderwijs. 
P. Heegsma, directeur samenwerkingsverband Doetinchem, geeft een toelichting over de 

werkzaamheden en betekenis van het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs in 

de gemeente Bronckhorst.  

 

4.  Verslag + voorraadagenda d.d. juni 2022 
Verslag;  
Punt 4 van het verslag van juni wordt aangepast. De Stadskamer wordt uitgenodigd bij de 
Participatieraad. Het aangepaste verslag wordt op de drive en website geplaatst.  
Actie communicatie: het aangepaste verslag plaatsen op de website. 
 
Voorraadagenda; 
- De omgekeerde verordening volgt en wordt gestuurd naar de gehele participatieraad ter  
  bespreking.  
- De Participatieraad vraagt mogelijkheid tot meedenken bij het preventieplan.  
  Actie ambtelijk verbinder: De nieuwe beleidsmedewerker informeren.  
- In oktober staat een themabijeenkomst gepland met onderwerp; Vrijwilligers.  
  Actie allen:  Vragen en bespreekpunten voor deze bijeenkomst kunnen gemaild worden  
  naar de voorzitter.    
- Coalitieprogramma. Het College zal in augustus/september de vijf kernen bezoeken om  
  met inwoners in gesprek te gaan over het coalitieakkoord. De Participatieraad kan hierbij  
  aanhaken om zo kennis te nemen van de inbreng van de inwoners.   
  Actie ambtelijk verbinder: bekijkt wat een handige aanpak is om het programma te  
  bespreken met de Participatieraad. 
 
De voorraadagenda wordt aangepast.  
 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
Jaarverslag Present. 
Een aantal leden van de Participatieraad hebben het mini symposium van Present 
Bronckhorst gevolgd. Het thema was; De nieuwe vrijwilliger.  
Het jaarverslag wordt ter kennisgeving aangenomen.  
 
Coalitieakkoord 
De ‘jong volwassenen’ worden niet genoemd in het coalitieakkoord. Gevraagd wordt om 
meer aandacht voor deze groep. Dit punt wordt meegenomen in de besprekingen van het 
coalitieprogramma en wordt vanuit de voorraadagenda verder opgepakt.  
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6.  Nieuws uit de kadergroepen  
Kader 1:  
Kaderwerkgroep 1 heeft met de gemeente een overleg gehad over de specialistische GGZ 
en beschermd wonen. Het verslag volgt. 
Kader 2: 
O.a. werd besproken de behoefte aan laagdrempelige dagbesteding voor verschillende 
doelgroepen. 
In Laag- en Hoog Keppel is door de sociaal consulenten een open bijeenkomst 
georganiseerd voor de inwoners. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgelegd wat de rol en 
functie van de sociaal consulent is. Duidelijk werd dat de naam ‘sociaal consulent’ de 
inwoners weinig tot niets zegt. De uitnodiging voor deze bijeenkomst kwam helaas te laat en 
het digitaal aanmelden is voor velen moeilijk. Er is behoefte om twee keer per jaar eenzelfde 
bijeenkomst te organiseren.  
De voorzitter vraagt om te overleggen of een advies uitgebracht wenst te worden.  
Kader 3/5: 
Vanaf september wordt gekeken of op een vrijdag een werkbezoek georganiseerd kan 
worden. De werkcarousel wordt genoemd.  
Kader 4: 
Volgend overleg volgt in september.  
Communicatie: 
De werkgroep communicatie vraagt om de verslagen van de werkgroepen te mailen zodat ze 
op de website geplaatst kunnen worden. De werkgroep is onderbezet en vraagt de leden om 
hulp bij het onderhouden van de website.  
 
7. Vragen en bespreekpunten 
De vergadering in augustus gaat door. Drie leden zijn met vakantie.  
De vergadering in december wordt verplaatst naar 12 december. Wethouders Evert Blaauw 
en Antoon Peppelman zijn hiervoor uitgenodigd.  
 
8. W.v.t.t.k. 
- De gemeente is bezig om vanuit de Dorpskamers een betaalde kracht terug te krijgen om  
  laagdrempelige inloop en ondersteuning mede te organiseren.  
- Met vragen over diverse manieren van ondersteuning kan iedereen bij de sociaal  
  consulenten terecht.  
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 1 augustus 2022. 


