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Presentatie Zorgbelang Gelderland 
I.v.m. ziekte gaat de presentatie niet door. 
Actie; secretaris zal contact opnemen en nieuwe afspraak plannen voor december. 
 
1. Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter concludeert dat de voltallige raad aanwezig is. De voorzitter heet iedereen 
welkom en opent de vergadering.  
Afgesproken wordt dat punt 5 op de agenda, functioneren participatieraad, aan het eind 
wordt besproken. De ambtelijk verbinder en ambtelijk ondersteuner zullen voordat dit punt 
besproken wordt de participatieraad verlaten. 
 
2. Verslag en voorraadagenda vorig overleg 
Het verslag van het vorig overleg wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen aan B&W 

- Advies cliëntervaringsonderzoek. 
de ambtelijk verbinder geeft aan hier nog geen reactie op te hebben gehad. Hierover 
zal bij het overleg in december meer bekend zijn aangezien men dit in november wil 
inbrengen in het college. 

 
- Toezichtkader wonen/zorg 

De vraag is of het toezichtkader wordt toegepast. De ambtelijk verbinder geeft aan 
hierover gesproken te hebben met de beleidsmedewerker. Er is echter meer tijd 
nodig. Reactie hierop volgt nog.  

 
Mededelingen 
Cashloos betalen ZOOV wordt doorgezet naar het volgende overleg. 
 
Ondersteuning vrijwilligers.  
De ambtelijk verbinder laat weten dat gemeente Bronckhorst een onderzoek laat doen of 
vrijwilligers binnen Bronckhorst zich voldoende gesteund voelen door de gemeente. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door Moventum.  
 
4.  Memo tarief ZOOV op maat 
De beleidsmedewerker van de gemeente heeft laten weten dat het een technische 
aanpassing betreft, d.w.z. b.t.w. en inflatie. 
Er worden vragen gesteld vanuit de participatieraad over de samenhang van de tarieven 
tussen Valys en ZOOV.  
Op 8 november staat er een overleg gepland met de werkgroep en de beleidsmedewerker. 
Deze vraag zal meegenomen worden in dit overleg.  
 
5. Zelfevaluatie Participatieraad 
Belangrijkste conclusies: 

- de focus van de participatieraad zal naast de totstandkoming van het beleid meer op 
de uitvoering van het beleid moeten komen te liggen.  
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- e.e.a. betekent een actievere rol van onze raad in het ophalen van signalen uit de 
lokale samenleving en van kwetsbare doelgroepen binnen het sociaal domein. 

- een grotere bekendheid van de participatieraad kan hieraan bijdragen. In dit kader 
wordt gedacht aan het mensen/doelgroepen laten vertellen wat hen bezighoudt: 
uitnodigen van doelgroepen in de plenaire vergadering, meer werkbezoeken, een te 
organiseren sociaal café, beter gebruik sociale media. 
 

6. Vragen en bespreekpunten 
Er is een uitnodiging binnengekomen van de Gemeente voor een werkconferentie 
“Samenwerking wonen en zorg”. Niet duidelijk is wat de relatie is met de regietafel.  
 
7. Nieuws uit de werkgroepen 
Jeugd 
Pleegzorg wordt een probleem. Steeds vaker stoppen mensen met het geven van pleegzorg 
en nieuwe opvang is moeilijk te vinden. Binnen de gemeente is crisisopvang, maar deze zit 
vaak vol. Hierover volgt nog een gesprek met de beleidsmedewerker. 
 
Ook binnen de gemeente Bronckhorst is er een tekort voor jeugdzorg. Gelukkig minder heftig 
dan in sommige andere gemeenten. Gemeente Bronckhorst denkt een volumestijging te zien 
terwijl we vanuit het Rijk gekort worden. Dit lijkt een zorgwekkende trend te zijn, gemeente 
Bronckhorst gaat hier onderzoek naar doen.  
 
Participatie 
Werkgroep komt vrijdag bijeen.  
 
Vervoer 
Werkgroep komt donderdag bijeen. 
 
Publiciteit 
Er is onderling contact geweest tussen leden van de participatieraad en er wordt een 
afspraak gemaakt voor de overdracht van deze werkgroep naar nieuwe leden. Binnenkort zal 
ook Facebook, Instagram en Linked-In opgestart worden. Wanneer de overdracht heeft 
plaatsgevonden zal dit punt terugkomen op de agenda om verder te bespreken. 
 
Actie; in het volgend overleg zal een opzetje gepresenteerd worden voor Facebook,  
  Instagram, Linked-In en website.  
 
8. W.v.t.t.k. 
De voorzitter van de participatieraad laat weten dat werving van nieuwe leden is gestart en 
dat hierbij m.n. gekeken  wordt naar een, op termijn ,opvolger van de secretarisfunctie en  
mensen met ervaringsdeskundigheidervaring op het gebied van het welzijnswerk en de 
doelgroep ouderen. Ervaring met communicatie en sociale media is een pré. Deze week 
vinden met drie personen een gesprek plaats.  
 
De datum voor het eindejaarsetentje en het afscheid van de vertrekkende leden wordt 
vastgesteld op 28 december 2018. De voorzitter laat nog weten waar.  


