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1. Presentatie terugdringen laaggeletterdheid door Bestuurlijk platvorm Taalhuis 

Achterhoek Actief. 

Deze presentatie wordt gegeven door Alain van de Haar, directeur bij het Graafschap 

College en voorzitter van het bestuurlijk plafvorm Taalhuis Achterhoek. Hij vertelt wat er is 
gedaan, wat de plannen zijn voor de toekomst en bespreekt hoe de participatieraad kan 

helpen. Bas Oosting is in dit onderwerp de betrokken ambtenaar van gemeente Bronckhorst 

en ook aanwezig.  

Dhr. Van de Haar legt uit dat het kernprobleem is om de personen met laaggeletterdheid te 

vinden en om in contact te komen terwijl er veel mensen zijn die tot deze groep behoren. 

Gevraagd wordt of de gemeente of particiraad wellicht iets kan betekenen. In dit kader wordt 

genoemd het vergroten van de alertheid voor laaggeletterdheid d.m.v. scholing. 

Voor de inhoud van de presentatie is de presentatie meegestuurd als bijlage.  

 
 
2. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Één lid van de participatieraad is afwezig en één lid komt 
later. Dorothé Hammecher is vanuit de gemeente Bronkchorst aanwezig en vervangt Ivo 
Nienhuis in de toekomst. De aanwezigen stellen zich aan elkaar voor. Hierna wordt de 
agenda vastgesteld. 
 

3. Verslag + actielijst d.d. 5 maart 2018 
Verslag; 
Gevraagd wordt hoe het staat met het doelgroepenvervoer en hoe het staat met de 
verlenging van de pilot ‘ondersteuning thuis’.  
Actie ambtelijk verbinder: navragen wat de stand van zaken is 
 
Hierna wordt het verslag vastgesteld.  
 
Actielijst; 
Gevraagd wordt hoe het staat met het punt ‘Geschiedenis Participatieraad’ op de actielijst. 
Fred heeft m.n. de papieren informatie uit de begin periode verzameld. Het bewerken van   
het beschikbare materiaal tot een samengaand verslag gaat echter veel tijd vergen. De 
suggestie wordt geopperd dat dit een mooie klus zou kunnen zijn voor een vrijwilliger of 
stagiaire. Mocht men iemand weten dan kan die zich melden bij de voorzitter. 
 
De actielijst wordt bijgewerkt.  
 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Adviezen aan B&W:  
Ons advies aan de partijen betrokken bij de College onderhandelingen is de deur uitgegaan 
Er wordt nog steeds onderhandeld. 22 mei 2018 om 20:00 uur is er voor de burger een 
mogelijkheid om te melden wat er van het nieuwe college verwacht wordt. Geopperd wordt of 
het verstandig is om als participatieraad hierbij aanwezig te zijn en ons advies aan B&W 
mondeling toe te lichten.  
Actie voorzitter: de voorzitter van de participatieraad is van plan hier naar toe te 

gaan. Wie wil aansluiten is welkom.  
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Ingekomen stukken: 
Ingekomen stukken zijn besproken en ter kennisname aangenomen. 
 
 
5.  Wonen en Zorg  

De vraag is of de afwegingskaders die genoemd worden ook de afwegingskaders zijn die de 

participatieraad zou willen hanteren.  

 

Zoals het voorstel nu is beschreven wordt er voornamelijk binnen stedelijk gebied gebouwd. 

Dit is niet voor alle groepen mensen geschikt. Personen die gebaat zijn bij een prikkelarme 

omgeving kunnen beter buiten het stedelijk gebied gehuisvest worden.  
 

Gevraagd wordt hoe zich deze visie verhoudt met het project ‘Vitale Kernen’. Vitale Kernen 

betreft m.n. de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het woon- en leefgebied en is dus 

breder, al raken de onderwerpen aan elkaar. 

 

M.b.t. het concept afwegingskader huisvestingsinitiatieven wonen en zorg Bronckhorst 16 

april, Stap 1 (pagina 1) vindt de participatieraad dat bij de kwantitatieve afweging ook naar 

de lokale situatie binnen de gemeente moet worden gekeken en niet alleen gemeentebreed. 

 

Waar het de kwalitatieve toetsing betreft, Stap 2 (pagina 2), vindt de participatieraad dat er 

flexibel omgegaan dient te worden met de bestemming. Nu wordt de mate van flexibiliteit en 

toekomstbestendigheid vooral toegespitst op het bouwkundige aspect, maar ook op ander 
gebied, m.n. het gebruik van de voorziening is het van belang flexibel te zijn.  

 

De voorzitter vat samen dat de eerdere adviezen van de participatieraad op het terrein van 

wonen en zorg aan het College, ingebracht kunnen worden bij de Regietafel. In de adviezen 

aan het College staan de inhoudelijke opmerkingen van de participatieraad over hoe het 

beleid zou moeten zijn.   

 

29 of 30 mei zal het eerstvolgende overleg van de Regietafel zijn.  

De ambtelijk ondersteuner heeft op 8 mei 2018 nagevraagd of er een definitieve datum 

bekend is. Op dit moment is er nog geen defintieve datum vastgesteld en gaat het om 29 of 

30 mei.  

 

 
6.  Tussenevaluatie ZOOV 1e halfjaar 
Het gebruik van ZOOV is enigszins verminderd in het eerste halfjaar. De precieze oorzaak is 
nog onduidelijk. 
Vergeleken met de omliggende voorzieningen werkt ZOOV redelijk goed. Er zijn wel een 
aantal punten vatbaar van verbetering.  

- zo zijn er veel verschillende afdelingen binnen ZOOV 
- Communicatie kan beter  
- Er is geen inzicht in hoe de afhandeling van de klachten is 
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- De wachttijd van de afhandeling van klachten binnen leerlingenvervoer is te lang 
Gevraagd wordt hoe scholen hier mee omgaan? Bekend is dat er op alle scholen een 
contactpersoon aanwezig is. Sommige scholen bundelen alle klachten.  
 
Het verslag wordt gezien als een procesverslag. Er wordt vermeld wat er gedaan is. De 
participatieraad mist de inhoud in het verslag; waarover gaan de klachten, hoe is het met de 
inspraak, hoe gaat het functioneren? De participatieraad geeft aan hier graag meer over 
geïnformeerd te worden. 
Actie ambtelijk verbinder: vraagt na bij ambtenaar leerlingvervoer of de adviesraad  
     leerlingvervoer achterhoekse gemeenten nog bestaat.  
     Vraagt analyse op van de klachtafhandeling bij ZOOV. 
 
 

7. Vragen en bespreekpunten 

Uitnodigingen:  

Afscheid wethouder Seesing 15 mei 16:00-18:00 uur. 

Deze uitnodiging komt uit ‘Contact’. Wie tijd heeft om hier naar toe te gaan kan er naar toe.  

De voorzitter en secretaris hebben een uitnodiging gehad voor een gesprek met wethouder 

Peppelman. Zij zullen hier naar toe gaan 

 

Bespreekpunten: 

Communicatie /bijwerken website foto’s + stukje 

Voor de website van de participatieraad wordt iedereen gevraagd een nieuwe tekst te 

schrijven over zichzelf of te kijken of het nodig is de bestaande tekst te updaten. Graag de 

nieuwe tekst voor het volgend overleg mailen naar Paula Biekart. Het volgend overleg zal er 

van eenieder een nieuwe foto gemaakt worden voor de website. Fred Wolsink zal zorgen 

voor een fototoestel en foto’s maken.  

 

Mail Wendy Versteeg 

De voorzitter geeft aan dat met de mail gerefereerd wordt naar de innovatie subsidie. Op 

vrijdagochtend is er een spreekuur in het gemeentehuis waar men advies kan inwinnen en 

hulp kan vragen over het doen van een subsidie aanvraag. Wanneer de vereniging nog in de 

onderzoeksfase verkeert kan men informatie inwinnen bij andere organisaties als 

bijvoorbeeld de Gelderse Sportfederatie of bij de verbindingsfunctionaris binnen school.  

   

8. Nieuws uit de werkgroepen:  

a. Terugkoppeling vraag actiever informatie vergaren 

 

b. Nieuws uit de werkgroepen 

 Jeugd: het verslag is op 4 december 2017 rondgemaild en wordt toegelicht.  

 Participatie  

 WMO-breed  
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 Vervoer/ mobiliteit 

 Publiciteit/ communicatie 

  - Wat kan er op de website? 

 

Gevraagd wordt hoe het zit met jeugd die mantelzorg biedt. Is er voor hen ook recht op 

mantelzorgcompliment? Binnen de gemeente is er een consulent met als andachtgebied de 

(jeugd)mantelzorg. maar sinds VIT uit beeld is, is niet duidelijk wat er op dit terrein gebeurd.  

 
De participatieraad vraagt of het mogelijk is de betreffende consulent uit te nodigen voor een 
volgende vergadering.  
Actie ambtelijk ondersteuner: regelt voor het overleg na juni, in overleg met   
     ambtelijk verbinder  
 
 

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

Een lid van de participatieraad verwijst naar de blijversregeling van de gemeente. Mensen 

kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en een financiele regeling treffen met de 

gemeente. De intentie van het landelijk beleid is dat eigenaren en huurders van woningen 

mogelijkheden aangeboden krijgen in de vorm van een lening om aanpassingen aan de 

woning te verrichten. Binnen gemeente Bronckhorst is dit alleen van toepassing op 

eigenaren van koopwoningen terwijl het ook huurders aangaat.  

De voorzitter merkt op dat de woningbouwcooperaties op dit punt een belang en 

verantwoordelijkheid hebben.    

 

Gevraagd wordt om het inloggebeuren in orde te maken. Er zijn diverse problemen bij het 

inloggen op google-drive.  

Actie ambtelijk ondersteuner: bekijkt wat er mankeert en geeft volgend overleg 

uitleg over google-drive en inlog. 

 

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 4 juni 2018 om 19.30 uur in zaal 
Toren. 
 


