
PARTICIPATIERAAD 

 
 
 
 
 
 
Verslag Participatieraad Gemeente Bronckhorst 
 
Datum : Maandag 7 januari 2019 
Documentnr. :  PR 2019 – 04 
 

Pagina 1 van 2 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt Anneke Voorend en Carla Snelder als 

aspirantleden Participatieraad.   
 

 

2. Verslag + voorraadagenda d.d. 3 december 2018 
Verslag; 
De voorzitter geeft aan dat er nog een afspraak gemaakt dient te worden met de wethouder 
m.b.t. de verwachtingen over en weer. Dit zal de voorzitter oppakken. 
Hierna wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.  
 
Voorraadagenda; 
Wat betreft het punt toezichtkader wonen/zorg is er door de wethouder een mondelinge 
mededeling gedaan. Er wordt toegewerkt naar een nieuwe nota. Er is nu nog geen nieuw 
beleid. De brief hierover zal zsm naar het secretariaat gemaild worden.  
Actie ambtelijk ondersteuner; brief wethouder mbt wonen/zorg naar secretariaat. 
 
De voorraadagenda wordt aangepast. 
 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen aan B&W 
- 
Ingekomen stukken 
Startnotitie + uitnodiging commissie- en raadsvergadering. 
De Participatieraad merkt op dat zij niet genoemd worden en geen rol hebben gehad in de 
totstandkoming van startnotitie.Dat is jammer en lijkt een breuk met het verleden toen het 
gebruikelijk was de participatieraad zo vroeg mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van 
het beleid. 
De Participatieraad bersluit tot het uitbrengen van een ongevraagd advies. zal hun rol 
pakken en hun beschikbaarheid en bereidbaarheid uitspreken. 
Kernpunten van het advies: voorkomen en helpen bij eenzaamheid en armoede, korte 
termijn betrekken stakeholders, verantwoordelijkheid van gemeente voor mensen die het niet 
zelf redden, zorg op maat. 
De Participatieraad zal dit laten weten d.m.v. een brief aan de voorzitter van de 
commissievergadering en gebruik te maken van de mogelijkheid tot inspreken.  
De secretaris en een lid van de Participatieraad zullen aanwezig zijn bij de 
commissievergadering om de brief toe te lichten.  
 
Actie secretaris; advies opstellen 
    advies toelichten bij commissievergadering 
Actie voorzitter; neemt contact op met de voorzitter commissievergadering 
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4. Uitgebreide kennismaking leden  
De leden maken gebruik van de komst van 2 nieuwe leden om zich uitvoerig aan elkaar voor 
te stellen. Conclusie n.a.v. voorstelronde: de Participatieraad bschikt over ruime kennis en 
ervaring van de uiteenlopende terreinen, thema’s en doelgroepen binnen het sociaal 
doemijn. Met het oog op de voortdurend veranderende context blijft het echter van belang 
veell aandacht te besteden aan contacten met de diverse doelgroepen en het ophalen van 
ervaringen van betrokkenen in het sociaal doemin. 
 
 
5.  de rol van de Participatieraad in de nabije toekomst  
Naar aanleiding van de presentatie van Zorgbelang in december 2018 wordt de rol van de 
Participatieraad besproken.  
De Participatieraad wil in de toekomst meer pro-actief te werk te gaan en meer spreekbuis te 
zijn van kwetsbare groepen in de Bronckhorster samenleving. Een middel daarbij is het 
vergroten van de bekendbaarheid van de Participatieraad, o.a. middels social media en meer 
contacten met doelgroepen. 
De focus voor 2019 wordt gelegd op voorkomen en verhelpen van  eenzaamheid, 
armoedebestrijding en de ondersteuning van burgerinitiatieven.   
 
Actie voorzitter; Beschrijving maken over de rol van de Participatieraad in de toekomst  
    binnen gemeente Bronckhorst. 
 
Bij het volgende overleg zal ook besproken worden hoe de taakverdeling vormgegeven 
wordt binnen de Participatieraad en hoe de verdeling van de werkgroepen wordt.  
 
 
6. Nieuws uit de werkgroepen 
 
 
7. W.v.t.t.k. 
De voorzitter alsook de secretaris van de Participatieraad kunnen het volgend overleg niet 
aanwezig zijn. De vice-voorzitter zal het overleg voorzitten.  
 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering.   


