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Agenda  
 
Onderwerp :  Vergadering Participatieraad 
Datum en tijd :  Maandag 28 september 2015, 19.30 uur  
Locatie :  De Gift City, Rieteweg 12, Zwolle    
 
 
 
19.30  uur 1. Opening en mededelingen 

 
 2. Verslag vergadering d.d. 30 juni 2015 + actielijst (bijlage voor leden, 

vaststellen) 
 

 3. Ingekomen / uitgegane stukken 
 

- Verslag Agendaoverleg d.d. 2 september 2015 (bijlage, alleen voor leden) 
- Beslisnota “Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt’ d.d. 30 juni 2015 

(bijlage)  
- Lijst van afkortingen (bijlage) 
- Indeling werkgroepen (bijlage) 

 
4. Vervolg studiedag d.d. 28 augustus 2015   
 
Op 28 augustus jongstleden hebben we een studiedag gehad met Ferenc van 
Damme. 
Hij heeft ons uitgedaagd bij het werk van de Participatieraad meer de inwoners te 
betrekken en dan niet alleen de betrokken inwoners, maar ook de unusual 
suspects. 
 
Heb jij een suggestie voor een project waar we de inwoners (meer) bij kunnen 
betrekken? Welk project is dat? Wat moet het project opleveren? En welke 
inwoners betrek je daarbij? Betrek je Ferenc van Damme erbij en zo ja hoe? En 
hoe betrek je die? Wat is de rol van de Participatieraad? Wie betrek je nog meer?  

 
5. Linkedin bedrijfspagina Participatieraad Zwolle (bijlage, alleen voor leden)  
 
Op Linkedin is het mogelijk om bedrijfspagina’s aan te maken. In de bijlage een 
voorstel om een bedrijfspagina voor de Participatieraad aan te maken. 

 
6. Lange termijn planning 2015 Sociaal Domein beslisnota Raad (bijlage) 
 
7. Advies WEB Regioplan 2016 (bijlage voor de leden, nazending) 
 
Op woensdag 23 september jongstleden hebben verschillende leden van de 
Participatieraad een conceptadvies WEB Regioplan 2016 opgesteld. 
Tijdens de vergadering is er gelegenheid het advies van opmerkingen en 
suggesties te voorzien.  
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8. Stand van zaken ongevraagde adviezen (mondeling) 
 
- Vervoer  
- PGB 
- HH / HH(T) 
- Eigen bijdrage begeleiding Wmo  

 
 9. Rondje langs de portefeuilles 
 

- Verslag Platform Inkomensondersteuning d.d. 28 mei 2015 (bijlage) 
- Verslag klankbordgroep Transitie Jeugdzorg Zwolle d.d. 20 januari 2015 

(bijlage, alleen voor leden) 
- Verslag Overlegtafel Diensten in en aan huis Wmo d.d. 23 juni 2015 (bijlage)  
- Verslag overleg Wet Educatie en Beroepsonderwijs / laaggeletterdheid / 

Taaleis d.d. 25 augustus 2015 (bijlage, alleen voor leden)  
- Verslag bijeenkomst klankbordgroep Participatie en Inkomen d.d. 7 juli 2015 

(bijlage, alleen voor leden) 
- Verslag overleg Sociale Wijkteam – Participatieraad d.d. 24 augustus 2015 

(bijlage, alleen voor leden) 
- Verslag overleg Participatieraad / Welzorg / SWT d.d. 3 september 2015 

(bijlage, alleen voor leden)  
-  Verslag Mantelzorgadviesraad d.d. 15 september 2015 (bijlage, alleen voor 

leden) 
 
10. Presentatie over Gift City 
 
Een medewerker van Gift City houdt een korte inleiding over de locatie waar we te 
gast zijn. 

 
“De Gift City is een kansrijk centrum voor mensen die minder kansrijk zijn. In de 
Gift City is een Citycafé, een keuken, een Twinkelwinkel en een  
Talentenbureau. 
De Gift City wil mensen bereiken met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met 
een fysieke of mentale beperking of mensen die het financieel erg krap hebben. 
Wij willen een brug slaan tussen rijk en arm, sterk en zwak, tussen ondernemer 
en mensen die het moeilijker hebben, tussen kansrijk en minder-kansrijk.” 

 
  11. Rondvraag en sluiting  

 
Bezuinigingen sociaal domein gemeente Zwolle 
 
De heer Henk Procé (programmamanager sociaal domein gemeente Zwolle) 
verzorgt een inleiding waarin hij ingaat op het proces rond de bezuinigingen en wat 
er procesmatig op de rol staat.  
Eveneens komt aan de orde waar de Participatieraad kan insteken en we 
bespreken op welke manieren dat zou kunnen.  
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Volgende vergadering  
Dinsdag 27 oktober 2015, 19.30 uur. 
Level Z - Stadshagen.    
 
 


