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1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Afmelding: drie leden.  
 

 

2. Verslag + voorraadagenda maart 2019 
Verslag; 
Er zijn geen wijzigingen voor het verslag, deze is hierbij vastgesteld.  
 
Voorraadagenda; 
Het punt ‘cashloos betalen’ is besproken tussen de beleidsmedewerker en werkgroep. 
De Participatieraad ziet graag een speciaal pasje voor cliënten van ZOOV waarmee betaald 
kan worden, zodat overzicht gehouden wordt en geen pinpas nodig is. De 
beleidsmedewerker neemt dit mee in de overleggen met ZOOV en koppelt terug aan de 
werkgroep. 
Hiermee is dit punt afgehandeld en kan van de voorraad agenda af. De voorraadagenda 
wordt aangepast. 
 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen aan B&W 
- 
Ingekomen stukken 
Er is een uitnodiging van ‘Iederin’ voor de kennis-,  leer- en inspiratiebijeenkomst over Lokale 
Inclusie op 10 april a.s. De secretaris laat weten dat men zich hiervoor op kan geven, mocht 
men interesse hebben.  
 
Als bijlage bij de agenda; Jaarverslag cliëntenraad Sensire.  
Wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
De betaling van de vergoeding voor leden van de participatieraad wordt gewijzigd. De 
vergoeding zal niet meer gekoppeld zijn aan het aantal vergaderingen die men volgt, maar er 
is een vast bedrag per jaar vastgesteld. Deze vergoeding is een vrijwilligersbijdrage.  
Daarnaast wordt er een bedrag toegewezen bedoeld voor deskundigheidsbevordering en 
reiskosten naar bijeenkomsten. Deze bedragen kunnen gedeclareerd worden met 
bijbehorende rekening en/of bon en toelichting bij de ambtelijk ondersteuner  
Naar aanleiding van de theatervoorstelling Lastige Ouders ligt er een uitnodiging voor de 
leden van de Participatieraad om in gesprek te gaan over passende zorg. Deze uitnodiging is 
meegestuurd bij de agenda.  
 
Er is door gemeente Bronckhorst een wegwijzer mantelzorg gemaak. Voor de 
Participatieraad zijn er twee exemplaren beschikbaar. Wat is mantelzorg? Twee leden van 
de Participatieraad zullen de verschillende definities voor mantelzorg noteren en in een 
volgend overleg bespreken.  
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De vraag wordt gesteld of het begeleiden van inwoners in vechtscheiding situaties in conflict 
is met het werk binnen de Participatieraad. Afgesproken wordt om het eerst aan te kijken, 
vooralsnog wordt het door de leden van de Participatieraad niet als een probleem gezien.  
 
De secretaris laat weten dat de eerste afspraak met leden van de Participatieraad van 
gemeente Lochem niet is doorgegaan en verzet is naar a.s. donderdag bij haar thuis, om 
elkaars werkwijze te bespreken. De voorzitter zal hier ook bij aanwezig zijn.  
 
Gevraagd wordt door beleidsmedewerker of er weer behoefte is aan een overleg werkgroep 
WMO. Beleidsmedewerker zal een overleg plannen.  
 
Per 1 mei 2019 moeten alle pgb-houders voldoen aan de Wet minimuloon of gebruik maken 
van de nieuwe regeling Hulp uit sociaal netwerk. Deze regeling zal toegevoegd worden aan 
het beleid. Een aantal cliënten vallen in de uitzonderingsregel. Hiervoor wil gemeente 
Bronckhorst een maatwerk oplossing bieden.  
 
Mededelingen 
Voor wat betreft korting arbeidsuren (Delta) zal beleidsmedewerker contact opnemen met 
werkgroep.  
 
 
4. Verordening WMO tarief (invoering abonnementstarief)  
Per 1 januari 2019 is afgesproken in het landelijke regeerakkoord dat de eigen bijdrage voor 
WMO-voorzieningen veranderd. Om zorg betaalbaar te houden en om voor iedereen een 
einde te maken aan stapeling van zorgkosten is een abonnementstarief ingevoerd van  
€ 17,50 per vier weken voor het gebruik van WMO-voorzieningen. Dit tarief geldt voor 
iedereen, ongeacht het inkomen of vermogen. Voor de gemeenten heeft dit negatieve 
effecten zoals te lezen in de memo (bijlage bij de agenda).  
Het uitvoeringsbesluit biedt de mogelijkheid om bepaalde groepen cliënten uit te sluiten voor 
het betalen van een eigen bijdrage of deze lager vast te stellen. Het voorstel van het college 
is om hier geen gebruik van te maken. De gemeente heeft de mogelijkheid om in individuele 
gevallen (tijdelijk) de eigen bijdrage op nihil zetten.  
De Participatieraad geeft aan geen bezwaar te hebben tegen dit voorstel.  
 
 
5.  Preventie armoede en schulden 
Het uitvoeringsprogramma preventie armoede en schulden is tot stand gekomen met input 
van Nibud, Schuldhulpmaatje, Humanitas, Taalhuis, Vluchtelingenwerk, Mee Oost, 
Stadsbank Oost Nederland en consulenten. Het programma in concept is gepresenteerd in 
deze vergadering. 
In de presentatie werden veel activiteiten benoemd die de gemeente samen met 
hulpverleningsorganisaties wil doen om armoede of schulden te voorkomen. Bijvoorbeeld het 
invoeren van een voorzieningencheck om te toetsen of mensen die recht hebben op 
voorzieningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en/of minimaregelingen daar ook gebruik van 
maken. 
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Aangegeven wordt door de Participatieraad om alert te zijn op zorgmijders, stille armoede en 
huishoudens met situaties als o.a. inkomenswijzigingen. Ook voor boeren wordt aandacht 
gevraagd omdat ook hier vermoed wordt dat er veel stille armoede voorkomt. 
 
De Participatieraad ondersteunt het uitvoeringsprogramma preventie armoede en schulden.   
 
 
6. Werksessie startnotitie 
In een 2e werksessie wordt een verdiepingsslag gemaakt op de punten die het vorig overleg 
genoteerd zijn bij de vijf doelen voor het beleidskader sociaal domein. 
 
 
7. Vragen en bespreekpunten 
 
 
8.  Nieuws uit de werkgroepen 
Jeugd:  overleg volgende week 
Participatie:  doorontwikkeling participatiewet is besproken. Aankondiging nieuw beleid van  
   een aantal onderwerpen. Hierover meer informatie in een volgend overleg van  
   de Participatieraad.  
Vervoer: in gesprek met beleidsmedewerker over cashloos betalen ZOOV 
Publiciteit: eerder genoemde Facebookbericht is nog steeds te lezen, met spoed  
   verwijderen.  
 
 
9. W.v.t.t.k. 
 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. Het volgend overleg is op 6 mei 2019. 


