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1. Doelgroepenvervoer 

Vanuit de gemeente wordt een toelichting gegeven op het doelgroepenvervoer. 

Leden van de participatieraad hebben vragen over het vervoer van personen met een medische 

indicatie. Men pleit voor een flexibelere omgang voor mensen met een medische indicatie. Het zou van 

de situatie afhankelijk moeten zijn of er wel of niet iemand mee moet rijden als begeleiding.    

Uitgelegd wordt dat hier, vanuit het beleid, haken en ogen aanzitten. Waar ligt de verantwoordelijkheid 

als het toch mis gaat tijdens het vervoer en er is geen begeleiding. Om hoeveel mensen gaat het? 

Daarnaast wordt de zorg uitgesproken dat enkele zorgaanbieders geen vervoer bieden naar de 

dagbesteding hoewel ze wel de verplichting hebben. Het is een financiële kwestie.  

 

Actie namens gemeente:  voor het doelgroepenvervoer wordt nagegaan om hoeveel mensen 

met een medische indicatie het betreft en met de werkgroep wordt 

onderzocht of er werkbare maat-oplossingen te vinden zijn.  

Vervoer dagbesteding vanuit zorgaanbieders zal eveneens met 

werkgroep worden besproken. 

 

 

2. Armoedebeleid 

Dit punt wordt overgenomen door de ambtelijk verbinder en hiermee wordt direct punt 8 – Project 

‘Vroeg erop af’ besproken. 

Het project ‘Vroeg erop af’ is een voorloper van het gemeentelijk armoedebeleid. Hierbij worden 

afspraken gemaakt met grote partijen als energiebedrijven, waterschap, woningbouwcorporaties e.d. 

Ook met Humanitas, schuldhulpmaatje en de Stadsbank worden afspraken gemaakt. De bedoeling van 

“vroeg erop af” is om mensen met een betalingsachterstand eerder in beeld te krijgen van de sociale 

teams, zodat ook eerder actie ondernemen kan worden. Deze pilot start vanaf 1 mei 2018 en is ervaring 

op te doen en te bekijken hoe het beleid er straks uit moet komen te zien.  

De participatieraad heeft de volgende vragen; 

- Wat moet uiteindelijk het resultaat / doel zijn van de pilot? 

- Wat is de definitie van armoede binnen de gemeente Bronckhorst? 

- Wordt er gekeken bij andere gemeentes om info op te halen? 

- Kan de participatieraad een rol vervullen in het maken van het beleid? 

 

Actie ambtelijk verbinder: bovengenoemde vragen meenemen in overleg met Daniëlle.  

     Antwoord volgt in volgende bijeenkomst participatieraad.  

 

 

3.  Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering.  
De voorzitter geeft aan dat het stuk van punt 7  ‘Advies aan nieuw college / formerende partijen’ nog 
zou volgen. Dit is helaas niet verstuurd.  
Het stuk van punt 6 ‘Evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein’ is niet het juiste stuk. 
Hierna wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Verslag + actielijst d.d. 5 februari 2018 
Een aanvulling op het verslag: 

 Pagina 3: actie secretaris : vragen aan D. Klein Bramel om met de secretaris de regietafel te 
blijven volgen.  
D. Klein Bramel heeft aangegeven te willen blijven. 

Het verslag wordt hierbij vastgesteld.  
 
 
Een aanvulling op de actielijst;  
Er is i.v.m. een oud actiepunt contact opgenomen met vluchtelingenwerk. Men staat open voor een 
uitnodiging van de participatieraad om toelichting te geven over vluchtelingenwerk.  
 
Actie secretaris: informeren of contactpersoon vluchtelingenwerk in april aan kan 

schuiven bij de participatieraad. Brengt de persoon van 
vluchtelingenwerk in contact met Ivo Nienhuis voor inhoudelijke 
afstemming.  

Actie beleidsondersteuner: agenderen voor april wanneer bovengenoemde afgestemd is.    
De actielijst wordt bijgewerkt.  
 
 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen aan B&W 
Geen 
Ingekomen stukken: 
Geen 
 
 
6. Evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein 
De participatieraad gaat akkoord met het concept advies. 
 
 
7. Advies aan nieuw college / formerende partijen 
Op het concept advies zoals geagendeerd in de vergadering van februari, zijn en aantal aanvullingen 
binnengekomen om met name ook aandacht te besteden aan de positie van ouders/manelzorgers van 
kinderen met een beperking. Deze zijn verwerkt. Het advies zal na de verkiezingen aangeboden worden 
aan de formerende partijen. Ook zal er een samenvatting voor o.a. de media worden gemaakt.  
 
Actie secretaris: Advies taalkundig aanpassen 
 

 

8. Vragen en bespreekpunten 

Verlenging pilot ‘Ondersteuning thuis’ 

Verduidelijkt wordt dat dit geen verlenging is van ‘Groei en Bloei’.  

Ondersteuning thuis wordt gedaan door huishoudelijke hulpen die extra worden opgeleid om licht 

verzorgende taken op zich te kunnen nemen die normaal gesproken door een wijkverpleegkundige 

gedaan werden. Het is een pilot omdat er dan niet direct beleid opgemaakt hoeft te worden. Het doel 

van deze pilot is zo min mogelijk hulpverleners bij één cliënt. Daarnaast is er een chronisch tekort aan 

wijkverpleegkundigen.  

De opleiding wordt betaald door de gemeente. Er zijn twee zorgaanbieders die hier aan meewerken. 
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Actie ambtelijk verbinder: draagt zorg voor het pilotplan zodat de participatieraad het kan  

     inzien.   

 

 

9. Nieuws uit de werkgroepen: 

a. Terugkoppeling vraag actiever informatie vergaren 

b. Nieuws uit de werkgroepen: 

Jeugd. 

Verslag werkgroep jeugd d.d. maandag 12 februari is gemaild en wordt bij deze notulen meegezonden.  

 

Vervoer/mobiliteit. 

Evaluatie ZOOV. 

Actie beleidsondersteuner: verslag overleg jeugd 12-02-2018 toesturen 

     Evaluatie ZOOV toesturen 

 

 

10. W.v.t.t.k. 

- Het is voor een groot aantal leden helaas niet gelukt om in te loggen via G-drive.  

- Gevraagd wordt hoever het staat met de aanpassing privacy wetgeving. Binnen de gemeente heeft dit  

  hoge prioriteit. 

 

 

11. Invulling vacatures  

De voorzitter dankt de twee aspirant leden voor hun bijdrage en sluit voor hen de vergadering terwijl de 

leden van de participatieraad blijven zitten om een laatste punt te bespreken. 

Enige tijd geleden hebben zich drie nieuwe leden aangemeld voor de participatieraad. De voorzitter 

heeft contact met hen ogenomen en zij willen allen graag doorgaan. Één aspirant lid moet nog formeel 

toestemming krijgen van zijn werkgever om deze functie als nevenfunctie te verrichten. Met algemene 

stemmen wordt besloten om de betreffende personen als nieuw lid te verwelkomen. De voorzitter zal 

het de drie nieuwe leden op de hoogte stellen. De participatieraad zal het College vragen deze drie 

leden te benoemen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari jl.  

 

- De nieuwe leden zal gevraagd worden een stukje te schrijven voor de website. Van de 

gelegenheid wordt gebruik gemaakt, eenieder te vragen zijn/haar eigen stukje nog eens te 

controleren en eventueel aanpassen. 

- Voor een nieuwe foto wordt t.z.t. een afspraak gemaakt.  

 

Actie  beleidsondersteuner: info sturen betreffende G-drive 

secretaris:  het college vragen nieuwe leden te benoemen.  

Ieder:   tekst website controleren   

   

12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en sluit de 

vergadering. Het volgend overleg van de participatieraad is op maandag 9 april 2018 om 19.30 uur.  


