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1. Opening en vaststelling agenda 
Er zijn geen op of aanmerkingen met betrekking tot de agenda, de agenda wordt hierbij 
vastgesteld. 
 

 

2. Verslag + voorraadagenda d.d. 4 februari 2019 
Verslag; 
Het verslag wordt doorgenomen en vragen met betrekking tot vrijwilligers worden 
beantwoord. Hierna wordt het verslag vastgesteld.  
 
Voorraadagenda; 
Wat betreft het punt cashloos betalen volgt er deze week meer informatie.  
 
Actie ambtelijk ondersteuner; zal beleidsmedewerker vragen de betreffende informatie 
te sturen aan de werkgroep vervoer. 
 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Mededelingen 
De secretaris laat weten vanmiddag een interview te hebben gegeven voor het Vizier op 
Bronckhorst. Zij hoopt hiermee de Participatieraad wat meer bekendheid te geven.  
 
Er is een vraag van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Lochem om te sparren 
over onze werkwijze. Hierbij zullen de voorzitter ,secretaris en de ambtelijk verbinder 
aanwezig zijn.  
 
De voorzitter en secretaris hebben een gesprek gehad met de wethouder en ambtelijk 
verbinder voor de Participatieraad. 
De Participatieraad heeft aangegeven niet tevreden te zijn met verwijzingen naar procedures 
als afdoening van advies. Een meer inhoudelijk antwoord is gewenst na advisering door 
Participatieraad. De wethouder heeft laten weten zich in te zetten om de Participatieraad zo 
vroeg mogelijk in het traject te betrekken en serieus om te gaan met hun adviezen.  
In toenemende mate zullen zaken regionaal besproken worden, dit maakt het lastiger voor 
Participatieraad grip op   de onderwerpen te hebben. en te houden. De Participatieraad zal 
zich beraden of zij zich ook op regionaal niveau moeten bewegen. In de toekomst zal er 
vaker contact gezocht worden met de wethouder om te zien of alles naar wens verloopt. 
 
Een vraag is wat te doen bij individuele klachten over werken bij de gemeente in het kader 
van beschut werk. Afgesproken wordt om als Participatieraad niet op individuele klachten in 
te gaan. Men kan de klacht doorzetten naar de juiste persoon (bijv. de vertrouwenspersoon) 
binnen de gemeente wanneer men wenst.   
 
Mensen die vanuit Delta gedetacheerd zijn worden gekort in hun arbeidsuren. Wat kan de 
gemeente hier aan doen? De voorzitter zet deze vraag door naar de werkgroep participatie, 
die a.s. vrijdag bijeenkomen. 
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Ingekomen stukken 
Werkconferentie 6 maart “Samen werken aan wonen” 
Aangegeven wordt dat de werkconferentie van 6 maart niet doorgaat.  
 
 
4. Werkwijze Participatieraad  
Bij punt 2 het woord ‘huishoudelijk geweld’ veranderen in ‘huiselijk geweld’. 
 
Omdat de benoemde punten ingediend zijn voor de college onderhandelingen vorig jaar,  is 
het stuk resultaatgericht geschreven. Misschien is het  verstandig een aantal (bijv.5) punten 
naar voren te halen waar we dit jaar extra aandacht aan zullen geven. 
 
Een opmerking is dat bij laaggeletterdheid en eenzaamheid alleen een constatering 
genoteerd is zonder dat er een actie bij staat. Een actie zal worden toegevoegd.  
 
Verder is er de vraag of de Participatieraad voldoende herkenning heeft bij de inwoners? 
Agesproken is dat deze vraag neergelegd wordt bij de werkgroep publiciteit en 
communicatie. Wie wil meedenken of ideeën heeft over profilering van de Participatieraad of 
een andere naam kan dat kenbaar maken bij de werkgroep. De voorzitter heeft aangeboden 
mee te helpen.  
 
Actie werkgroep publiciteit en communicatie;  

- nadenken profilering en naam Participatieraad. 
 
De werkwijze Participatieraad wordt na bovengenoemde wijzigingen vastgesteld.  
 
 
5.  Werksessie startnotitie  
De ambtelijk verbinder start de werksessie en vraagt de Participatieraad om in groepjes de 
analyse, die als basis geldt voor het nieuwe beleidskader, verder aan te vullen. Het startpunt 
zijn de 5 doelen; 
1) jeugdigen groeien gezond op in een veilige en vertrouwde omgeving en kunnen zich 
  maximaal ontwikkelen, zodat zij opgroeien tot zelfredzame mensen.  
2)  Mensen zitten fysiek en mentaal goed in hun vel, zij hebben veerkracht en voelen  
  zich goed. 
3)  Mensen wonen zelfstandig in een veilige en toegankelijke omgeving, indien nodig met  
  ondersteuning. 
4)  Mensen voelen zich thuis in hun stad of dorp en hebben een sociaal netwerk dat zich  

kenmerkt door wederkerigheid. 
5)  Mensen participeren naar vermogen, werken aan hun ontwikkeling en leveren een  
  maatschappelijke bijdrage aan hun omgeving.  
Met de ervaring van de leden van de Participatieraad volgt een goede inbreng. De 
genoteerde punten zullen worden verwerkt en in het volgend overleg zullen we hier verder 
op ingaan.   
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6. Vragen en bespreekpunten 
Omgang met Social Media 
Van belang is dat een tweede persoon meekijkt hoe te reageren op facebook. Afgesproken 
wordt dat reacties van de Participatieraad op persoonlijke berichten op facebook door de 
werkgroep samen met de secretaris worden besproken. De Participatieraad zal zorgen op 
Social Media onafhankelijk te blijven. Met betrekking tot andere media die geplaatst kan 
worden op facebook geeft de Participatieraad aan het vertrouwen te geven aan de 
werkgroep publicatie, communicatie en website. Punten voor facebook kunnen aangeleverd 
worden bij deze werkgroep. 
 
Website 
De website wordt onder handen genomen. Aangegeven wordt dat diverse foto’s gewijzigd 
worden. Er missen nog foto’s van de nieuwe leden met een verhaaltje voor op de website.  
 
Actie werkgroep publicatie, communicatie en website;   

- Plaatsen foto’s nieuwe leden 
- Plaatsen tekst nieuwe leden 
- Wijzigen van foto’s op de website 

 
Actie ambtelijk ondersteuner;  

- Link naar facebook en Linked-In op de website 
- Mogelijkheid onderzoeken tot wijzigen foto’s slider home pagina. 

 
Afgesproken wordt om niet alle verslagen meer te plaatsen op de website. Agendapunten en 
adviezen zullen wel geplaatst worden op de website.  
 
 
7. Nieuws uit de werkgroepen 
De werkgroep Jeugd is aan het mailen met scholen om informatie op te halen over preventie 
en uitstroom.  
De werkgroep Jeugd heeft drie andere sociale raden gevraagd of ze op het gebied van jeugd 
mee mogen kijken. 
 
Actie werkgroepen;    

- Kijk of er elders informatie opgehaald kan worden, d.m.v. bijvoorbeeld 
werkbezoeken. 

  
 
8. W.v.t.t.k. 
Gevraagd wordt of het overleg van de Participatieraad openbaar is? 
Op de website staat vermeld dat de vergaderingen niet openbaar zijn. Wel is mogelijk om de 
Participatieraad te informeren via website of per mail.  
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De gemeente heeft een contract gesloten met een nieuwe aanbieder voor Wmo 
hulpmiddelen. De Participatieraad geeft aan zich gepasseerd te voelen aangezien zij niet zijn 
geïnformeerd. Gevraagd wordt om informatie met betrekking tot het pakket van eisen, 
voorwaarden enz. 
Actie;  ambtelijk verbinder vraagt na.  
 
Aangegeven wordt dat er veel onduidelijkheid is bij mantelzorgers. Vanuit de gemeente is er 
een mantelzorgkalender gemaakt met de belangrijkste info bij elkaar.  
Actie;   ambtelijk ondersteuner zorgt voor info pakket. 
 
Gevraagd wordt naar de wijziging van de vergoeding Participatieraad. De wijziging is 
akkoord bevonden. 
 
 
8. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op  
1 april 2019. 
  
  
 


