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1. Presentatie thema armoedebeleid en schuldhulpverlening. 

Er wordt een presentatie gegeven door Daniëlle Zeeders, beleidsmedewerker gemeente 

Bronckhorst, om bij de leden van de participatieraad input op te halen over het thema 

armoede en schuldhulpverlening. Deze input kan gebruikt worden bij het vormen van beleid. 
Naar verwachting zal de beleidsnota in het najaar aan de participatieraad worden voorgelegd 

voor advies. 
 
2. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering.  
Drie leden hebben zich voor vandaag afwezig gemeld.   
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Verslag + actielijst d.d. 2 juli 2018 
Verslag; 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Actielijst; 
Afgesproken is dat er geen actielijst meer bijgehouden wordt. De actielijst zal plaatsmaken 
voor een ‘voorraad agenda’. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Mededelingen: 

- Een lid van de participatieraad heeft – i.v.m. een wijziging van haar werkzaamheden -  
aangegeven per direct te willen eindigen met de participatieraad. De voorzitter laat 
weten dat hier gehoor aan gegeven wordt en dat de participatieraad aan het eind van 
dit jaar op gebruikelijke wijze afscheid van haar zal nemen.  

- Er is een bijeenkomst geweest met de Gemeenteraad over het sociale domein. De 
voorzitter is hierbij aanwezig geweest als vertegenwoordiger van de participatieraad, 
waarbij hij uitleg heeft gegeven over werkwijze en prioriteiten van de p-raad.  

 
Adviezen aan B&W:  
- 
 
Ingekomen stukken: 

 De NAW lijst is compleet. 

 De reactie van B&W inzake ons advies op Visie Inkoop, wordt ter kennisname 
aangenomen 

 Uitnodiging leefbaarheidsalliantie is 20 september. Iedereen kan zichzelf aanmelden. 
Een lid deelt mee aanwezig te zullen zijn. 

 Een lid uit de werkgroep jeugd zal dinsdagochtend aanwezig zijn bij het 
Transformatieplan Jeugd.  

 Het concept-advies ‘Visie op vervoer’ wordt besproken en kan naar het college.  
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5.  Samenstelling werkgroepen  

De samenstelling van de werkgroepen is besproken. Alle werkgroepen en functies kunnen 

intern binnen de participatieraad opgevuld worden. Ook voor het bijhouden van de website 

en het uitbreiden van social media is binnen de participatieraad invulling gevonden. De 
overdracht vanuit de werkgroep communicatie zal zsm plaats vinden. Het schema 

‘werkgroepen’ wordt aangepast. 

 
Actie: Ambtelijk ondersteuner past schema aan. 

 

6. Regietafel wonen en zorg.  

De participatieraad geeft aan kennis te hebben genomen van de toegestuurde stukken van 

Companen. De participatieraad geeft aan het prettig te vinden betrokken te zijn geweest en 

is verheugd de ingebrachte punten terug te lezen in het plan. Gezien het belang van het 

onderwerp zal de p-raad een ongevraagd advies uitbrengen in lijn met de voorstellen. 

 
Actie: de secretaris schrijft het advies 
  de ambtelijk verbinder vraagt na wanneer het advies binnen moet zijn 

 
 

7. Vragen en bespreekpunten 

Uitnodigingen:  

- 

Bespreekpunten: 

Invulling functies / overdracht  

Twee vacatures zullen vrij komen dit jaar.  

In 2019 zullen eveneens twee vacatures vrij komen.  

In verband met de vrijkomende vacature van secretaris in 2019 zal voor een van de 

vacatures in 2018 reeds geworven worden voor een lid met een juridische achtergrond.  

Gevraagd wordt wie er in de sollicitatiecommissie plaats wil nemen. De voorzitter, secretaris 

en hierbij een lid van de participatieraad zullen plaatsnemen in de sollicitatiecommissie. Men 

wil in oktober/november gaan werven. Aan het eind van dit jaar zullen twee nieuwe leden 

voorgesteld worden.  

 

Actie:  Vacature zal uitgezet worden en sollicitatiecommissie is gevormd 

   

8. Nieuws uit de werkgroepen:  

 Jeugd:  

 Participatie  

 WMO-breed  

 Vervoer/ mobiliteit 

 Publiciteit/ communicatie 

 

 



PARTICIPATIERAAD 

 
 
 
 
 
 
Verslag Participatieraad Gemeente Bronckhorst 
 
Datum : Maandag 3 september 2018 
Documentnr. :  PR 2018 – 93 

Pagina 3 van 3 
 

9. W.v.t.t.k. 

Kennis en deskundigheid 

De voorzitter vraagt een ieder na te denken over hoe we onze kennis op peil kunnen houden 

en verbreden. Zijn er nog onderwerpen waar meer kennis / info / toelichting voor nodig is en 

hoe kunnen we dat het beste aanpakken?  

Gevraagd wordt naar een overzicht van deskundigheid van deze groep. Vanuit welke 

invalshoek neemt men plaats in de participatieraad. De voorzitter geeft aan dat hier in een 

volgende vergadering aandacht aan gegeven zal worden. 

 

Er is een landelijke koepel van participatieraden / kenniscentrum voor adviesraden sociaal 

domein. www.koepeladviesradensociaaldomein.nl  

Actie: Allen ; bedenken hoe men als participatieraad deskundigheid op peil kan  

  houden en kennis kan vebreden.  

 

ZOOV 

Gevraagd wordt of bekend is hoe de eerste week het schoolvervoer is gegaan en hoe de 

klachtenstroom binnen ZOOV is en opgepakt wordt. 

Actie: Ambtelijk verbinder vraagt na bij de leerplichtambtenaar en koppelt terug 

 

Aangepast beschut werk 18+ 

Gevraagd wordt hoe de overdracht van de praktijkschool naar het aangepast beschut werk 

18+ gaat. Wie is verantwoordelijk voor deze overdracht? Aangegeven wordt dat er kinderen 

zijn die hiermee problemen ondervinden en bijvoorbeeld maanden thuis zitten. Daarnaast 

komt het bericht dat ouders van het kastje naar de muur gestuurd worden in deze wetgeving. 

Actie: Ambtelijk verbinder legt de vraag neer bij de beleidsmedewerker die dit zal  

    bespreken in het overleg. Hier wordt op teruggekomen.  

 

10. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt iedereen voor 
de aanwezigheid. De volgende vergadering is op maandag 1 oktober 2018 om 19.30 uur in 
zaal Toren. 
 

http://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/

