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1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.   

 

2. Welkom en voorstellen nieuwe beleidsmedewerker  

De voorzitter heet de nieuwe senior beleidsadviseur van gemeente Bronckhorst voor cluster 

zorgen & leren welkom. Zij zal zich met name richten op sport, cultuur en onderwijs(-

huisvesting).  
 

3.  Verslag + voorraadagenda d.d. augustus 2022 
Verslag;   
Het verslag is akkoord. 
Voorraadagenda; 
Vanwege de volle agenda in september wordt de toelichting op de begroting van het sociaal 
domein verplaatst naar november 2022.  
De voorraadagenda wordt aangepast.  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken 
Het proces van de omgekeerde verordening wordt toegelicht. Met deze verordening waarbij 
geredeneerd wordt vanuit de inwoner en niet vanuit wetgeving, is het huidige beleid binnen 
het sociaal domein op hoofdlijnen in één document samengevat. In het volgende overleg van 
de Participatieraad zal de verordening uitgebreider besproken worden en kan de 
Participatieraad eventueel nog een advies uitbrengen vóór het collegebesluit op 23 
september 2022.  
Actie kaderwerkgroepen: grondige voorbereiding omgekeerde verordening om in het  
     overleg van 5 september a.s. te bespreken.  
 
Adviezen aan B&W 
In de reactie m.b.t. de dorpshuizen zal het woord ‘visie’ gewijzigd worden in ‘lange termijn 
visie’. Hierna gaan de aanwezige leden akkoord met de reactie van de Participatieraad naar 
het college, m.b.t. het antwoord op het advies over de dorpshuizen.  
Actie secretaris: voert de wijziging door en verstuurd de reactie naar de ambtelijk  
    verbinder t.b.v. het college. 
  
4.  Kennis op peil.  
Eén van de leden geeft een toelichting op de Wmo.  
 
5.  Nieuws uit de kadergroepen  
Kader 1: 
Komt binnenkort bij elkaar.   
Kader 2: 
Kaderwerkgroep 2 brengt een ongevraagd advies uit over de volgende punten: 
- organisatie van meer informatiebijeenkomsten van het sociaal team in verschillende  
  kernen om de herkenbaarheid van het sociaal team te vergroten. Van belang is om hierbij  
  de samenwerking te zoeken met partijen als huisarts, poh en thuiszorg.  
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- Samenwerking tussen huisarts, poh, thuiszorg en gemeente versterken om de  
  signaalfunctie te versterken en preventief te kunnen ondersteunen.   
Kader 3/5: 
2 augustus kaderwerkgroep overleg. 
14 oktober werkbezoek beschut werk.  
Kader 4: 
Communicatie: 
 
6. Vragen en bespreekpunten 
De voorzitter heeft het regionaal voorzittersoverleg sociale raden bijgewoond. Afgesproken is 
om 1 x per jaar bij elkaar te komen met deze groep. Regionale onderwerpen worden dan 
besproken. Omdat de meeste raden een onafhankelijke voorzitter hebben zullen, afhankelijk 
van het onderwerp, ook betrokken leden van de sociale raden gevraagd worden deel te 
nemen aan dit overleg.   
 
Het college van de gemeente Bronckhorst organiseert vijf gebiedsgesprekken en nodigt 
inwoners uit om mee te denken met het maken van het collegeprogramma. Ook de 
participatieraad is hiervoor uitgenodigd. 
Actie voorzitter: maakt een rooster wie welke datum aanwezig kan zijn.  
   
7. W.v.t.t.k.  
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 5 september 2022. 


