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Verslag 
Vergadering:  AB Participatieraad  
Datum: Woensdag 18 mei 2022 
Tijdstip: 13.30-16.00 uur 
Locatie: Raadzaal, 1e etage Gemeentehuis 

 
1. Opening 

Albert L. opent de vergadering en heet een ieder, in het bijzonder Nel Kruit, van harte welkom. 
 

2. Nel Kruit – Welstad  
Nel Kruit van Welstad is uitgenodigd om ervaringen te delen over het taalhuis en de 
vroegsignalering. 
 
Taalhuis/laaggeletterdheid 
De rol Welstad is veranderd, zij zijn minder actief op gebied van laaggeletterdheid. Vrijwilligers 
zijn vanuit Welstad overgedragen aan het Taalhuis. Nel is blij met de nieuwe coördinator van 
Stichting Lezen en Schrijven.  
In coronatijd was het moeilijk om zaken op te pakken, men kon niet de wijken in etc. Dat wordt 
nu weer opgepakt met stimulans van de nieuwe coördinator. Corona is een enorm knelpunt 
geweest de afgelopen twee jaren, de zichtbaarheid in de wijken en op scholen is geminimaliseerd 
door de beperkende maatregelen.  
Laaggeletterdheid is meer dan alleen het taalhuis, terwijl alle vrijwilligers naar het taalhuis zijn 
gegaan. De screening voor het taalhuis is drempelverhogend. 
 
Een grote wens van Welstad is een centrale ontmoetingsplek. Sociale huiskamers in Stadskanaal, 
Musselkanaal en Onstwedde. Niet alleen voor laaggeletterdheid maar voor de gehele doelgroep. 
Vertrouwen is allesbepalend, maar hoe win je dat vertrouwen. Je moet eerst aan tafel zien te 
komen, daarbij speelt gene mee. Laaggeletterdheid gaat veelal samen met armoede. Het duurt 
gemiddeld 5 jaar voor er om hulp gevraagd wordt, in Stadskanaal is dat zelfs 7 jaar. 
 
Vroegsignalering (armoede) 
De organisatie is veranderd, er zijn nu minder managers en meer kernteams. In de ene wijk zijn ze 
meer zichtbaar (nodig) dan in de andere, Welstad moet hierin prioriteren en keuzes maken. 
Teams bestaan uit o.a. een maatschappelijk werker, sportcoach, buurtwerker, iemand met kennis 
van OCO, en een jongerenwerker. De gemeente moet nadenken over de haalbaarheid van 
buurtcentra. Dat is lastig met 30.000 inwoners verdeeld over heel veel kilometers.  

Leden: Aanwezig:  Aanwezig: 

Mevrouw C. Bakker (p) x Mevrouw M. Meedendorp x 

Mevrouw P. Beens x Mevrouw B. Moes afwezig 

Mevrouw G. Karmelk afwezig De heer S. Ronda afwezig 

De heer A. Klarenbeek (s) x Mevrouw I. Schijvens afwezig 

De heer K. Koster x Mevrouw H. Teuben x 

De heer A. Lukens (v) x   

    

De heer K. Sluiter, 
gemeente Stadskanaal 

 Mevrouw C. Huizinga, 
gemeente Stadskanaal (verslag) 
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Gemeenten hebben als taak actief beleid te voeren om mensen in beeld te krijgen die het 
financieel moeilijk hebben. Welstad en Lefier zoeken hierin de samenwerking.  
Er draait een pilot sinds eind 2021, de verwerkingsovereenkomst is getekend maar de AVG werkt 
belemmerend bij de uitvoering. Een medewerker van Welstad wordt meegenomen in de lijsten 
voor vroegsignalering: betalingsachterstanden aangaande ziektekosten en energiekosten zijn een 
goede indicator. Degenen die hieruit naar voren komen gaan we spiegelen aan namen die bij 
Welstad in beeld zijn. Deze mensen/gezinnen worden verdeeld onder de wijkteams en worden 
proactief benaderd. Ook hier is samenwerking met o.m. Lefier, Woonservice, Cosis en Humanitas. 
 
Jongeren die 18 worden zullen actief worden aangeschreven, maar ook de ouders worden 
geïnformeerd over het dan eindigen van de kinderbijslag en de aankomende kosten voor de 
zorgverzekering. 
 
Vertrouwen blijft een issue. Instanties, ook niet-gemeente, worden gewantrouwd. Het is een 
kwestie van de lange adem, zichtbaar zijn en blijven. Praten over geldproblemen is taboe. 
 
Welstad heeft het zwaar gehad maar heeft een zware klus geklaard, Nel is trots op haar mensen!  
 
Ten slotte benadrukt Nel de inwonersplicht. Niet overal is een professional voor nodig, hier zie je 
een mentaliteitsverandering in de afgelopen 40 jaar. Als voorbeeld, met een huilbaby worden 
jonge ouders nu naar orthopedagoog of osteopaat gestuurd maar vroeger klopten ze aan bij 
oma’s of tantes. De vraagstukken van tegenwoordig zijn zo groot, dat moeten we samen doen! 
 
Wanneer er vanuit de PRS op themaniveau vragen zijn dan kunnen ze Nel benaderen, zij kan dan 
doorverwijzen naar de juiste persoon binnen Welstad. 
Nel wordt heel erg bedankt voor haar bijdrage en aanwezigheid en verlaat de vergadering. 

3. Afscheid wethouder Marc Verschuren  
Wethouder Marc Verschuren schuift aan om de recente ontwikkelingen aangaande de Wmo-
aanbesteding te bespreken.  
Aansluitend bedankt hij de participatieraad voor de prettige samenwerking tijdens zijn 
ambtstermijn. De PRS bedankt ook wethouder Verschuren met een kleine attentie. 
Marc Verschuren verlaat de vergadering. 

 
4. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Verslag en actielijst 
a. Verslag vergadering PRS 20 april 2022  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan Colette. 
b. Actielijst vergadering PRS 20 april 2022  

De actielijst is een geheugensteuntje voor de werkgroepen om zelf de stand van zaken van 
diverse zaken uit te vragen. Over het Taalhuis is de PRS uitgebreid bijgepraat door Nel Kruit. 
 

6. Mededelingen en informatie vanuit de gemeente betreffend: 
a. Wet maatschappelijke ondersteuning 

De PRS ontvangt binnenkort een uitgebreide brief met de stand van zaken inzake Beschermd 
Wonen. 

b. Jeugdwet 
geen mededelingen 

c. Participatiewet 
geen mededelingen 
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d. Minima en schuldhulpverlening 

Er wordt gewerkt aan het uitkeren van de energietoeslag voor personen en bedrijven die in 
beeld zijn, ook worden er adviezen gegeven om te besparen op energiekosten. Meer 
informatie is te vinden via https://www.stadskanaal.nl/energietoeslag en 
https://www.stadskanaal.nl/energiezuinigwonen.  

e. Overige onderwerpen 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. De opvanglocaties aan de Navolaan en Kathodeweg naderen de 
opleveringsfase. 

f. Stand van zaken Kinderopvangtoeslagenaffaire 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Ook in Stadskanaal zijn er uithuisplaatsingen. Het zijn er 
minder dan 10, het exacte aantal wordt niet gedeeld uit privacyoverwegingen voor de 
betrokken gezinnen. In totaal gaat het om ca. 40 minderjarige kinderen (op tiental afgerond) 
die opgroeien in door de toeslagenaffaire gedupeerde gezinnen. 
Karl en Daniëlle maken een brief op voor de nieuwe raadsleden met de huidige stand van 
zaken. 

g. Ingekomen post en mail  
- 19-04-2022 Vaststellingsbeschikking subsidie 2021 

De factuur is reeds betaald en de beschikking wordt ter kennisgeving aangenomen. 
- 04-05-2022 Rapport RKC toegang sociaal domein (het rapport is per mail gedeeld, niet 

fysiek vanwege de grote aantallen pagina’s). Kees, Inge, Heleen en Christien hebben een 
aantal zaken aangegeven in een interview en zullen nagaan of deze zijn meegenomen in 
het rapport. Het rapport wordt nu behandeld door de gemeenteraad en na reactie van 
het college kan de PRS hier weer op reageren. 
 
 

7. Werkgroepen 
a. Werkgroep Communicatie en lokale samenwerking 

21-04-2022 Jos van der Meer, (tijdelijk) voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Midden-
Groningen verzoekt per mail om kennismaking. Albert K. neemt contact met hem op voor het 
maken van een afspraak. Na vaststelling van een datum wordt gekeken wie er vanuit de PRS 
nog meer aan willen sluiten. 

b. Werkgroep Geletterdheid en digitalisering 
Dit onderwerp is reeds uitgebreid besproken met Nel Kruit. 

c. Werkgroep Gezondheid en Welzijn 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 

d. Werkgroep Inburgering en Participatie 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.  

e. Werkgroep Jeugd  
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen, het wachten is op een reactie op het gegeven advies. 

f. Werkgroep Minima en Schuldhulpverlening  
a. Verslag werkgroep Minima d.d. 11 april 2022 

Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen. 
g. Werkgroep Toegankelijkheid en Verkeer 

a. Verslag overleg werkgroep d.d. 30 maart 2022 
Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen.  

h. Werkgroep Wmo 
a. Terugkoppeling gesprek met Rob en Renee 

De brief aangaande de voortgang van de aanbesteding was als bijlage bij het verslag 
van de vergadering van 20 april gevoegd en de stand van zaken is mondeling door 
wethouder Marc Verschuren toegelicht. De PRS heeft een brief ontvangen van de 
cliëntenraad van De Regenboog. Albert K. zal hierop reageren. 

 

https://www.stadskanaal.nl/energietoeslag
https://www.stadskanaal.nl/energiezuinigwonen
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i. Werkgroep Wonen 
a. Verslag werkgroep Wonen d.d. 12 april 2022  

Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
 

8. Sollicitatiecommissie 
Roelof Plieger heeft zich gemeld bij Albert L., hij wordt uitgenodigd om aan te schuiven bij de juni 
vergadering. Colette nodigt hem uit. 
Ina Post heeft bij het afscheid aangegeven dat ze wel weer terug zou willen komen in de PRS. Zij 
kan hierover contact opnemen met de sollicitatiecommissie. In de verordening staat niets over 
dat dat niet zou mogen. Mogelijk wil Siny ook wel terugkomen. 
De dame van het stembureau is ook nog benaderd, maar zij is nog met een cursus bezig. In het 
najaar zal Albert L. haar nogmaals bellen. 

9. Rooster van aftreden  
Uit het rooster van aftreden blijkt dat het einde van de eerste termijn van Albert L. nadert. Albert 
geeft aan graag voor een tweede termijn te gaan, dit wordt door de aanwezigen toegejuicht. 
 
De volgende leden voor wie de termijn afloopt zijn Inge en Marion, per mei 2023. Daar wordt 
t.z.t. op teruggekomen. 
 

10. Bespreekpunten vergadering juni 2022 
- Heleen stelt voor een bestuurslid van ZAVI (zorg en aandacht voor iedereen) uit te nodigen. 
De PRS is niet uitvoerend, dat ligt bij de gemeentelijke organisatie. Tegenvoorstel is om de 
nieuwe verantwoordelijke wethouder uit te nodigen. Naar verwachting wordt het nieuwe college 
eind juni beëdigd. 
- Advies De Koepel, beleidsmatig werken. De PRS is niet controlerend, dat doet de gemeenteraad. 
- Folder vernieuwen (met algemene foto’s) 
 

11. Mededelingen en informatie vanuit de Participatieraad betreffend: 
Er zijn geen aanvullende mededelingen anders dan hetgeen reeds besproken is volgens de 
agenda. 
 

12. Rondvraag 
Christien: informeert of iemand weet hoe het met Brenda gaat? Albert K. heeft haar gesproken, 
ze gaat met hele kleine stapjes vooruit. 
Christien heeft na afloop van het etentje op 11 mei een mail van Martha ontvangen die de PRS 
bedankt voor het diner en cadeau. 
 
Priska meldt zich af voor de juni vergadering. 
 
Albert K. refereert aan de folder die Simon bij de vorige vergadering heeft gedeeld. Er staan 
verouderde foto’s in, o.a. van oud-leden. De werkgroep communicatie pakt dit op. 
 
Marion: De vermelding van het DB moet op de website aangepast worden (Christien stopt, Priska 
neemt het penningmeesterschap over). 
 

13. Sluiting 
Albert L. sluit de vergadering om 16.00 uur en dankt een ieder voor inbreng en aanwezigheid. 


