Vastgesteld d.d. 20-10-2021
Vergadering: AB Participatieraad
Datum:
Woensdag 15 september 2021
Tijdstip:
13.30-16.00 uur
Locatie:
Foyer Theater Geert Teis
Leden:
Mevrouw C. Bakker
Mevrouw C.M. Klarenbeek
Mevrouw S. Drent
De heer A. Klarenbeek
De heer K. Koster
Mevrouw M. Meedendorp
De heer A. Lukens (vz)
Mevrouw G. Karmelk
De heer K. Sluiter
Mevrouw P.M. de Jong

X
X
X
X
Mka
X
X
Mka

Mevrouw I. Post
De heer S. Ronda
Mevrouw B. Moes
Mevrouw I. Schijvens
Mevrouw T. Scholtens
Mevrouw H. Teuben
Mevrouw P. Beens

Aanwezig:
X
Mka
X
X
X
X
X

Gemeente Stadskanaal
Gemeente Stadskanaal

Aanwezig:
X
X

1. Opening
Albert Lukens opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder
wethouder Hamster, die aanschuift bij agendapunt 3. Met kennisgeving afwezig zijn Gerda, Kees
en Simon. Een bijzonder welkom aan Brenda Moes, er vindt een voorstelrondje plaats.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Wethouder Johan Hamster geeft een toelichting op de onderwerpen van zijn portefeuille
Financiën algemeen
De gemeenteraad heeft een niet-sluitende begroting vastgesteld. De gemeente staat nu onder
toezicht van de provincie. Er is weinig tot geen investeringsruimte, en weinig
ontwikkelingsruimte. Investeringen zijn weer mogelijk als de gemeente de financiën weer op orde
heeft.
Jeugdhulp
De gemeente heeft over 2019 27 procent meer uitgegeven aan jeugdhulp dan is ontvangen van
het Rijk. Het landelijk gemiddelde was 31 procent. Een arbitragecommissie heeft aangegeven dat
we er geld bij krijgen, namelijk zo’n 4 miljoen euro. De financiële druk op de jeugdhulp lijkt
daarmee gedeeltelijk weg te vallen. Nadeel: we hebben nog geen nieuw kabinet. Voor 2022 is
geld toegezegd gekregen, maar verder niet. Driekwart van het arbitragebedrag mag alvast in de
begroting worden opgenomen. Belangrijkste is de vaststelling is dat er te weinig geld beschikbaar
was vanuit het rijk. De VNG komt met een hervormingsagenda: daarin staan zaken die
gemeenten anders moeten doen. De helft van die zaken doet de gemeente Stadskanaal al.
De gemeente werkt samen met het RIGG en daarnaast werkt de gemeente aan een nieuwe
inkoopsystematiek. Er zijn nu 236 jeugdhulpaanbieders in de regio actief. Aan de hand van een
eisenpakket wordt vastgesteld wie mag leveren. Voor Stadskanaal verandert er naar verwachting
niet zo veel. Er is een Team Snel Verder (TSV) aangesteld: vanuit huisartsen worden mensen hier
naar toe verwezen voor zware en lichte hulp. Aan de voorkant een goede indicatie geven om de
primaire problemen op te lossen. De pilot loopt goed. Openhousesystematiek: hulp die verleend
wordt door bepaalde methode.
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De gemeente Stadskanaal werkt middels een regionaal orgaan samen met Elker. Het loopt daar
niet goed, ook de kwaliteit komt in het geding. Dit signaal geeft de PRS mee aan de wethouder.
De gemeente is bezig met het opstellen van de nieuwe Verordening Jeugd, daarnaast gaan we
ook aan de slag met de toegang Sociaal Domein voor inwoners; de Rekenkamercommissie van de
gemeenteraad is bezig met het toegangsonderzoek. Er wordt met smart gewacht op het rapport
van de Rekenkamer.
Werk
Discussies over Wedeka ontstonden omdat er veel meer geld heen gaat dan de gemeenten vanuit
het Rijk krijgen. Gesprekken met bestuur gehad over hoe gaan we verder. In Stadskanaal hebben
wij de meest zwakke doelgroep, we moeten meer investeren om hen hulp te bieden. Wedeka
blijft in de huidige vorm bestaan. Er zijn twee werkgroepen ingesteld, die zich bezighouden met
de Governance en Financiën van Wedeka. Wedeka zal altijd geld blijven kosten. Als het goed
begeleid wordt, zullen de kosten stabiel blijven. Wedeka kost de gemeente nu z’n drie miljoen
euro per jaar. Dat is een gegeven.
Vorige week heeft de wethouder een gesprek gehad met team Werk. We hadden het afgelopen
jaar nauwelijks verhoogde instroom, zelfs niet door omstandigheden als corona en de krappe
arbeidsmarkt. De doelgroep die in de bijstand zit (de helft), kunnen niet aan het werk, zij hebben
een fysieke beperking waardoor zij niet of niet makkelijk aan het werk komen. De wethouder is
trots op het feit, dat er meer dan 100 mensen met een loonkostensubsidie aan het werk zijn. We
hebben 30 beschutte werkplekken gerealiseerd. Mensen die met loonkostensubsidie worden
geplaatst, worden geplaatst met tijdelijke contracten. Het gebeurt dat mensen moeten switchen.
Het is aan de werkgever om een tijdelijk contract om te zetten in een vast contract. In hoeverre
kan de gemeente daar druk op leggen bij de gemeente? Dat kan niet. Zolang de werkgever de
baan heeft, komt er ook loonkostensubsidie, daardoor hoeft de baan niet te stoppen. Dat wordt
vanuit de gemeente gesubsidieerd via de BUIG-uitkering.
Priska vraagt welke doelgroep middels loonkostensubsidie een baan krijgt. Wethouder Hamster
geeft aan, dat het om mensen met een fysieke of mentale beperking gaat. De zwakkere
doelgroep komt op een beschutte werkplek terecht bij bijvoorbeeld Wedeka.
Albert Klarenbeek geeft aan dat studiekosten voor mensen met een beperking een gemeentelijke
toelage schijnen te zijn. Er staat een vast bedrag voor en sommige gemeenten doen daar niet
aan. Tiny: studenten met een beperking die daardoor langer over hun studie doen en naast de
reguliere studiefinanciering kan de gemeente een vast bedrag geven tot 300 euro. Karl
informeert bij Arnold. Actie: Karl. Wethouder Hamster geeft aan dat er momenteel zo’n 15
inwoners met bijstandsuitkeringen tot 27 jaar zijn. De wethouder geeft aan dat bij het plaatsen
van werkzoekenden met een subsidie het soms onderhandelen is met een werkgever. Marion
geeft aan dat veel mensen in de bijstand wijzigingen niet doorgeven (n.a.v. casus Wijdemeren),
omdat ze bang zijn dat ze dan weer toeslagen terug moeten betalen. De wethouder geeft aan dat
bijverdienen mag tot 200 euro om vooral te stimuleren dat mensen wel aan het werk mag gaan,
want werken loont. 25% uit inkomen door partime of fulltime werk wordt niet meegeteld. Dit zit
in het standaard protocol ingerekend.
Priska: werkt de gemeente samen met bedrijven om mensen met een bijstandsuitkering daar in
te zetten? Zij liep er tegen aan, dat ze graag wilde werken, maar dat ze geen ingang had, om een
baan te vinden. Wethouder Hamster: er zijn veel mensen met een migratieachtergrond, daar
proberen we wat extra’s voor te doen. We hebben veel contact met veel werkgevers en ze staan
te springen om personeel, dus moeten we die link kunnen maken. Karl geeft aan dat er ook een
link is met de nieuwe Wet Inburgering – Marjolein komt daarover spreken in de
oktobervergadering.
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Ina vraagt of de gemeente subsidie heeft gekregen voor een Frisse Start na Corona? Karl gaat dat
navragen, want het is een regeling van de Provincie Drenthe. Actie: Karl.
4. Verslag en actielijst
a. Verslag vergadering PRS 18 augustus 2021
Het verslag wordt met een tekstuele wijziging vastgesteld en op intranet gepubliceerd.
b. Actielijst vergadering PRS 18 augustus 2021
De actielijst wordt besproken.
5. Mededelingen en informatie vanuit de gemeente betreffend:
Minima en schuldhulpverlening
- Wij zijn bezig om onze aanpak op het gebied van vroegsignalering verder te
professionaliseren. Wij zijn aangesloten bij het landelijke convenant en zijn aangesloten bij
de BKR om zodoende goede koppelingen te maken om zo gericht vroegtijdig inwoners met
problematische schulden op te sporen en hen een hulpaanbod te doen. De wet
gemeentelijke schuldhulpverlening maakt gegevensuitwisseling tussen partijen eenvoudiger.
Uitvoering ligt eerst bij Team Inkomen waarbij in het najaar gaan onderzoeken welke rol
aanvullende partijen hierbij kunnen hebben (Welstad). Marion vraagt waarom voor de BKR
is gekozen, in plaats van de RIS. Actie: Karl.
- Met bewindvoerderskantoren zijn wij bezig om de afspraken over schuldhulpverlening
kwalitatief te verstevigen en vast te leggen in een convenant. Ondertekening zal binnenkort
plaatsvinden.
6. Werkgroepen
a. Werkgroep Communicatie
Er zijn geen mededelingen.
b. Werkgroep Financiën
Er zijn geen mededelingen.
c.

Werkgroep Geletterdheid en digitalisering
Er zijn geen mededelingen.

d. Werkgroep Gezondheid en Welzijn
Volgende week neemt Inge deel aan een overleg over het lokaal preventie akkoord.
e. Werkgroep Jeugd
De werkgroep heeft inmiddels een overleg gehad met wethouder Hamster en Robert
Heuving. Het eerste overleg dat gepland stond, is niet doorgegaan, wat enige ophef heeft
veroorzaakt bij de werkgroep. Inge en vervolgens Karl geven een toelichting om het
misverstand op te helderen. Hiermee is het naar tevredenheid van de PRS opgelost.
f.

Werkgroep Lokale Samenwerking (in ruste)
Christina vraagt zich af om deze werkgroep te combineren met de werkgroep Communicatie.
De werkgroep Communicatie zou meer kunnen communiceren dan alleen de nieuwsbrief.
Albert Lukens heeft contact gezocht met RTV1 om aandacht te vragen om de PRS te
promoten in een uitzending en dat belangstellenden kunnen solliciteren. Dit is niet bij RTV1
aangekomen, Albert heeft geen reactie ontvangen. Ina Post beaamt dit. Men hoort het aan
en verder komt het niet.
Inge merkt op dat voor het solliciteren een sollicitatiebrief nodig is, terwijl dat het voor veel
mensen een drempel opwerpt. Misschien kan men het een motivatiebrief noemen. Het gaat
ook niet om een sollicitatiegesprek maar een matchingsgesprek, dat zou de insteek moeten
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zijn. Afgesproken wordt om als DB daar over door te spreken. Het gaat om het verkrijgen van
een goed beeld van de kandidaat. Het DB PRS komt hier op terug. Actie: DB PRS.
De PRS zou de boer op gaan om meer bekendheid te geven, maar door corona is dit niet
doorgegaan. Er wordt voorgesteld om de werkgroep Lokale Samenwerking en team
Communicatie samen te voegen en daarbij een nieuw plan op te stellen om hier meer
aandacht aan te geven. Actie: werkgroep Brenda geeft aan, dat LinkedIn en Facebook ook
kanalen kunnen zijn om meer aandacht aan de PRS te geven.
g. Werkgroep Minima en Schuldhulpverlening
5 oktober een overleg over de bijstandsboetes en - maatregelen en 6 oktober wordt de
werkgroep bijgepraat door Arnold. Karl nodigt Gerda uit. Actie: Karl.
h. Werkgroep Participatiewet
Geen nieuwe ontwikkelingen.
i.

Werkgroep Publiek Vervoer
Geen nieuwe ontwikkelingen.

j.

Werkgroep Toegankelijkheid
Advies is ingediend en de werkgroep wacht op een reactie.

k. Werkgroep Verkeer
De werkgroep heeft afgelopen maandag vergaderd met de wethouder. De punten van de PRS
over de parkeerplekken voor gehandicapten zijn ingebracht. De gemeente heeft een
onderzoek naar de parkeercapaciteit gedaan en de piekmomenten: er zijn voldoende
parkeerplekken en de piekmomenten zitten op zaterdag en op donderdagavond als het TGT
weer opengaat. Er ligt een voorstel om het Lilienthalplein en de parkeerplaatsen aan de
Navolaan om die op die bewuste donderdagavond de beperking te beëindigen om 18.00 uur
zodat er ‘s avonds onbeperkt geparkeerd kan worden op het Lilienthalplein en de Navolaan.
Invalideparkeerplaatsen: landelijke regeling dat op elke 50 parkeerplaatsen moet er 1
invalidenparkeerplaats zijn. Albert Klarenbeek geeft aan dat het met name ging over de
vindbaarheid van de plekken op de gemeentewebsite. Albert Lukens geeft aan, dat de
website wordt geactualiseerd m.b.t. de laadplekken, een knop met een verwijzing naar een
app. Dit heeft de wethouder toegezegd. Het blijft een punt van aandacht.
De directeur van het OV bureau is opgestapt en daarvoor wordt een vervanger gezocht. Een
aantal buslijnen worden verplaatst. Negen haltes vervallen, maar er komen nieuwe haltes bij.
Er komt een bushalte bij Waterland. De bushalte bij de Lange Raai vervalt helemaal. De
wijkraden zijn ermee akkoord om e.e.a. op deze manier op te lossen.
Fietsenstalling Oude Markt was een opmerking gemaakt over de toegankelijkheid van de
stalling. Er komen nieuwe fietsenstallingen geeft Albert Lukens aan. Ze zijn gedeeltelijk
verplaatst. Er komt ergens centraal een locatie waar de fietsen gestald kunnen worden. De
toezegging is gedaan en de invulling wordt gerealiseerd.
De uitslag van het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan) wordt in oktober verwacht.
Het verslag van de werkgroep Verkeer komt de volgende keer bij de AB PRS stukken.
Zeventig procent van de bevolking rijdt te hard in de gemeente Stadskanaal. Over
oplossingen wordt nagedacht. De optie die Christina Klarenbeek aandraagt neemt Albert
Lukens mee.
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l.

Werkgroep Wmo
De werkgroep komt op 30 september weer met Rob en Renée bij elkaar.

m. Werkgroep Wonen
Geen nieuwe ontwikkelingen.
7. Bespreekpunten vergadering oktober 2021
• Wethouder Verschuren geeft een toelichting over de hoofdpunten van zijn portefeuille: Wmo
en armoede onder andere.
• Presentatie ‘Nieuwe wet Inburgering per 01.01.2022’ door Marjolein Nisi (wat is er in de
nieuwe wet veranderd en hoe bereiden wij ons hier op voor).
8. Sluiting
Tot ziens!
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