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1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. Vastgesteld wordt dat 3 leden afwezig zijn.
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda, de agenda wordt hierbij vastgesteld.
2.
Beleidsregels vrijwilligersbijdrage
Gemeente Bronckorst heeft in 2017 de beleidsregels vrijwilligerswerk vastgesteld. Hierin sluit
de gemeente aan op het bedrag voor vrijwilligersbijdrage wat door het ministerie wordt
vastgesteld. Wanneer de vrijwilligersbijdrage wijzigt is een aanpassing van de beleidsregels
noodzakelijk. Om dit niet bij iedere wijziging aan te hoeven passen wordt de Participatieraad
gevraagd akkoord te gaan met de verwijzing naar het betreffende wetsartikel in de
beleidsregels.
De Participatieraad gaat akkoord met de voorgesteld wijziging.
3.
Verslag + voorraadagenda d.d. 7 januari 2018
Verslag;
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Voorraadagenda;
Op de voorraadagenda staat nog het onderwerp ‘cashloos betalen’.
Actie ambtelijk ondersteuner;
Stand van zaken navragen.
4.
Ingekomen stukken en mededelingen
Adviezen aan B&W
-Advies Startnotitie aan B&W
B&W heeft het advies van de Participatieraad ontvangen. Leden van de Participatieraad zijn
aanwezig geweest bij de bespreking van de startnotitie in de raadscommissie, alwaar het
advies ter plaatse is toegelicht door de secretaris van de Participatieraad. Aangegeven wordt
dat het een waardevolle avond is geweest.
Ingekomen stukken
-Ter info; Collegevoorstel Actieplan Achterhoekse Jongeren
Dit collegevoorstel is vastgesteld en wordt de Participatieraad aangeboden ter informatie.
Een vraag vanuit de Participatieraad is waarom niet alle vso-scholen genoemd worden in het
actieplan? Dit zal nagevraagd worden.
-Berichten Facebook
In een volgend overleg zullen we berichtgeving social media bespreken.
Actie ambtelijk verbinder; doet navraag over actieplan Achterhoekse Jongeren m.b.t. vsoscholen
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5.
Betrokkenheid beleidskader Sociaal Domein – aangepaste startnotitie
De aangepaste startnotitie is vastgesteld. De Participatieraad wordt betrokken bij de
vraaganalyse. Voorgesteld wordt om de volgende vergadering grotendeels te wijden aan de
beleidsanalyse. Er zal dan een werksessie gedaan worden waar de 5 doelen besproken
worden.
6.
Positie Participatieraad
De beschrijving zal op de volgende punten aangepast worden;
- Aandachtspunten algemener formuleren
- Werkwijze verder uitwerken
Bij het volgend overleg zal de aangepaste beschrijving besproken worden en de “Hoe” vraag
besproken worden. Hoe gaan we dit aanpakken. (smart formuleren).
Actie vice-voorzitter;

genoemde punten bespreken met voorzitter voor nieuwe versie.

7.
Plan werkgroep Jeugd
N.a.v. de presentatie van Zorgbelang Gelderland heeft de werkgroep jeugd een plan
uitgewerkt voor 2019. De werkgroep participatie geeft aan hier een voorbeeld aan te willen
nemen en zal ook een plan schrijven.
Soms is niet bekend wat besproken wordt in de diverse werkgroepen. Afgesproken wordt om
in de vergaderingen duidelijker aan te geven waar de werkgroepen mee bezig zijn omdat
onderwerpen soms een overlap hebben en om te voorkomen dat onderwerpen in twee
werkgroepen besproken worden.
Aangegeven wordt dat wanneer een onderwerp betrekking heeft op meerdere werkgroepen
de betreffende ambtenaren uitgenodigd kunnen worden tijdens het overleg van de
Participatieraad voor een uitleg of voor het beantwoorden van vragen.
8.
Vragen en bespreekpunten
- Bespreken werkgroep indeling
De indeling is besproken en waar nodig zijn de werkgroepen versterkt met nieuwe leden.
-Controle adreslijst
Controle is uitgevoerd, lijst is aangepast.
9.
Nieuws uit de werkgroepen
Actie ambtelijk ondersteuner;
- werkgroep wmo-breed ; afspraak plannen met Ans,
Jony en Désiré.
-werkgroep publiciteit; contact opnemen ivm facebook
bericht.
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10.
W.v.t.t.k.
Het vervolg van de procedure benoeming nieuwe leden Participatieraad wordt besproken.
Twee nieuwe leden hebben de afgelopen twee keer meegedraaid met de Participatieraad.
Zowel de Participatieraad als de leden geven aan graag samen verder te gaan. De
procedure naar het college zal in gang gezet worden.
Actie voorzitter;

benoeming nieuwe leden door college regelen

11.
Sluiting
Het volgende overleg is op 4 maart 2019.
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