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Verslag 
Vergadering:   AB Participatieraad  
Datum:   Woensdag 19 januari 2022 
Tijdstip:  13.30-16.00 uur 
Locatie:  MS Teams 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 
Albert L geeft iedereen de beste wensen. 
Roosmarijn notuleert deze vergadering en verzorgt het verslag eenmalig, vanaf februari neemt 
Colette het over. 

2. Vaststellen agenda 

Er zijn nog een aantal e-mails binnen gekomen nadat de stukken op de post zijn gegaan. Karl heeft 
deze nagestuurd via de mail. 

 
Brenda en Priska hebben zich afgemeld voor dit overleg. 
Brenda is langdurig ziek. Namens de PRS wordt er een bos bloemen naar haar gestuurd. Karl stemt 
dit verder af met Christien.  

 
Agenda vastgesteld. 

3. Verslag en actielijst 

a. Verslag vergadering PRS 15 december 2021 (1 bijlage) 

Pagina 1: geen opmerkingen 
Pagina 2: geen opmerkingen 
Pagina 3: schuldhulpverlening punt h: afweging van Nel Kruit dat het niet goed functioneerde met 
de vroegsignalering. We krijgen een stuk van de gemeente dat het allemaal wel goed gaat. Dat is 
niet te rijmen. Karl: de werkgroep heeft een gesprek gevoerd met mevrouw Kruit, ik weet niet wat 
daar precies is besproken.  
Albert L: wie is bij dat gesprek geweest? 
Heleen: ik ben er vanuit de cliëntenraad van Welstad geweest, conclusies van Nel waren dat het 
nog niet goed loopt.  
 
Albert L: het is allemaal nieuw en in ontwikkeling en dat er aanloopproblemen zijn is logisch, maar 
wel de vinger aan de pols houden hoe het gaat ontwikkelen. 

 
Pagina 4:  
Gerda: in het verslag staat dat de inkomsten worden geschat op 4 tot 5 miljoen op dit moment. 

Leden:   Aanwezig: 

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

Mevrouw P. Beens  Mevrouw B. Moes  

Mevrouw G. Karmelk X De heer S. Ronda X 

De heer A. Klarenbeek (s) X Mevrouw I. Schijvens X 

De heer K. Koster X Mevrouw H. Teuben X 

De heer A. Lukens (v) X   

    

De heer K. Sluiter X Gemeente Stadskanaal  

Mevrouw R. Heeres X Gemeente Stadskanaal  
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Graag aanvullen dat het om inkomsten van Mentorschap Noord gaat.  
Albert K benoemt dat er in het stuk niet wordt gesproken over de mogelijke werkverdringing. 
Pagina 5: geen opmerkingen 
 
Met inachtneming van de bovenstaande punten wordt het verslag vastgesteld 

b. Actielijst vergadering PRS 15 december 2021 (1 bijlage) 

Karl heeft de actielijst geactualiseerd i.v.m. het vertrek van Anja en de jaarovergang. 
Het is aan de werkgroepen de actielijst in de gaten te houden. 
Albert K merkt op dat het woonadvies kaderafspraken ontbreekt op de signalenlijst, maar wel op 
de agenda staat. 
Karl voegt dit toe aan de actielijst. 
 
De FNV heeft nog geen contact opgenomen met de werkgroep.  
Heleen neemt contact op met de FNV. 

4. Mededelingen en informatie vanuit de gemeente betreffend: 

a. Wet maatschappelijke ondersteuning 

De tarieven voor Ondersteuning Huishouding zijn geïndexeerd. Naar aanleiding van deze 
indexering zijn ook de PGB-tarieven meegenomen. De tarieven voor de Wmo-taxi blijven voor de 
klant hetzelfde. De tarieven per 1 januari 2022 zijn als volgt: OH/AVS € 31,18, OZ € 32,51 en OZ/OH 
€ 31,58. De tarieven zijn te raadplegen via de tarievenbijlage van de nadere regels. Wat betreft 
Wmo-begeleiding het volgende: de tarieven voor Wmo-begeleiding voor Zorg in Natura worden 
met ingang van 1 januari gewoon geïndexeerd conform de afspraken die daarover eerder in 
overleg met aanbieders zijn gemaakt. Vanaf 1 juni 2022 gaan echter nieuwe tarieven gelden in 
verband met de nieuwe inkoop. Deze nieuwe tarieven zijn inmiddels voorlopig vastgesteld op basis 
van een recent afgerond kostprijsonderzoek. Na afronding van de inkoopprocedure worden ze 
definitief. In de nieuwe inkoop is ook de wijze van indexeren meegenomen. De pgb’s worden voor 
het eerste helft van 2022 niet aangepast. Wel worden ze na afronding van de inkoopprocedure 
aangepast. Dat wil zeggen op de nieuwe producten. Dan zijn we ook voor de 
begeleidingsproducten weer op orde. Recent is overigens ontdekt dat bij het verstrekken van de 
pgb’s voor begeleiding groep basis er vanaf 2018 iets fout is gegaan, wat heeft geleid tot een 
financieel nadeel voor de gemeente. Daarover is de gemeenteraad recent geïnformeerd. De 
Participatieraad heeft een kopie van de brief ontvangen, die binnenkort door Renée Broens wordt 
toegelicht aan de werkgroep Wmo. (Terugkoppelen met WMO-werkgroep) 
 
Arnold gaat bij een andere gemeente werken. Er lopen sollicitaties om zijn functie op te vullen. 
De gesprekkenreeks met Rob en Renée moet nog opnieuw worden gepland.  
Na de AB-vergadering wordt dit nog besproken met de werkgroep Wmo. 

b. Jeugdwet 

Geen bijzonderheden. 

c. Participatiewet 

Geen bijzonderheden. 

d. Minima en schuldhulpverlening 

De gemeenteraad heeft een unaniem ingediende motie aangenomen om menstruatiearmoede 
verder aan te pakken. Het college gaat hier mee aan de slag. 
Karl informeert de PRS over de uitkomsten. 
 
De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid middelen om energiearmoede aan te pakken. 
Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen binnenkort een eenmalige tegemoetkoming van    
€ 200,-. Andere inwoners met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen. Het Rijk is nog 
bezig met nadere uitwerking van de regeling, maar de gemeente gaat de regeling uitvoeren. 
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We zien dat het aantal inwoners dat door de coronacrisis en stijgende vaste lasten dreigende 
financiële problemen heeft of krijgt toeneemt. We beraden ons op een maatregel voor deze 
inwoners, bovenop de reguliere dienstverlening. (Het opnieuw openstellen van de TONK-regeling) 

e. Overige onderwerpen 

De vorige vergadering is een vraag gesteld over het niet vergoeden van eigen bijdragen voor uitjes 
van kinderen door Stichting Leergeld. Er heeft een wetswijziging plaatsgevonden inzake de vaste 
vrijwillige bijdrage – basisscholen en middelbare scholen mogen die niet meer vragen. Vanaf 1 
augustus 2021 moeten scholen dit daadwerkelijk goed geregeld hebben. Kinderen mogen niet 
meer worden uitgesloten. Leergeld kan daarom geen bijdragen meer vergoeden, omdat scholen 
de kosten niet bij ouders neer mogen leggen. 
Als er scholen zijn die kinderen uitsluiten hoort Karl dit graag. 

f. Stand van zaken Kinderopvangtoeslagenaffaire 

Geen bijzonderheden. 

g. Ingekomen post en mail 

Geen bijzonderheden. 

5. Werkgroepen 

a. Werkgroep Communicatie 

Brenda heeft ideeën over het zichtbaar maken van de PRS, maar is afwezig bij deze vergadering. 
Dit zal worden opgepakt als zij weer aanwezig is. 

b. Werkgroep Financiën 

Inschrijving KVK van bestuurder is geregeld. 

c. Werkgroep Geletterdheid en digitalisering 

In het taalhuis is een nieuwe coördinator: mevrouw J. Hoeksema. 
Komende vrijdag is het eerste overleg over de stand van zaken. 

d. Werkgroep Gezondheid en Welzijn 

a. Brief en memo voortgang gezondheidsbeleid (2 bijlagen) 

Dit stuk dient ter kennisgeving. 
Gerda vraagt hoe en waar de voorlichtingscampagnes over alcohol en drugs (punt 4) worden 
gegeven. 
Volgens Karl worden de voorlichtingscampagnes voor de jeugd in samenwerking met scholen en 
de politie georganiseerd. Karl gaat nog navragen wat er voor ouderen wordt gedaan. 
De landelijke campagne ‘ik pas’ is gestart om mensen bewuster te maken van hun 
alcoholconsumptie. Lokaal wordt er invulling aan gegeven door een aantal ‘bekende’ personen uit 
Stadskanaal te laten vertellen over hun verminderde alcoholconsumptie. Het idee hierachter is dat 
een goed voorbeeld goed doet volgen.  
 
Vanuit de Rijksoverheid is er budget voor een externe ondersteuner voor het programma zodat de 
gemeentes dit kunnen uitvoeren. 

e. Werkgroep Inburgering 

Er is geen trekker in deze groep.  
Albert K wil deze taak wel op zich nemen. 
Dit wordt verder besproken bij agendapunt 6. 

f. Werkgroep Jeugd 

a. Regiovisie Jeugdhulp (1 bijlage) 

Karl gaat bij Robert de nieuwe stand van zaken navragen over de verordening.  
Johan Hamster vertrekt, dit zorgt voor enige vertraging.  
De voorlopige portefeuilleverdeling is als volgt: 

• Goziena Brongers neemt Jeugd en Onderwijshuisvesting over. 

• Goedhart Borgesius neemt Financiën over 

• Marc Verschuren neem Werk, Inkomen,  Sociale Voorzieningen en Onderwijs. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen zal er een nieuwe portefeuillehouder verdeling komen. 
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De verordening Jeugd ligt klaar. 
 
De grote toename in cliënten die langdurig (dure) jeugdhulptrajecten krijgen, baart Albert L 
zorgen. Ook met het oog op de financiële situatie van de gemeente. 
Heleen zegt dat er op dit gebied veel ontwikkelingen zijn, het lijkt haar goed dat één of twee 
mensen zich hierin verdiepen. 
Karl stelt dat de bezuinigingen op jeugdzorg vanuit het kabinet komen. Het nieuwe kabinet geeft 
de komende jaren wel veel extra geld uit, maar gaat de extra middelen verminderen. Het is minder 
meer. Er vallen wel al jaren grote gaten in de budgetten van gemeenten. 

g. Werkgroep Lokale Samenwerking (in ruste) 

Geen meldingen 

h. Werkgroep Minima en Schuldhulpverlening 

a. Terugkoppeling gesprek met wethouder 

De werkgroep heeft met Arnold en Marc Verschuren gesproken. 
Menstruatie- en energie armoede en de verlenging van de TONK-regeling worden in de raad 
besproken.  
 
Er is verteld dat de vroeg signalering goed loopt. Dit is echter niet in lijn met wat de werkgroep 
heeft gehoord. Verder zijn er geen aanvulling op wat Karl heeft benoemd in punt 4. 
 
Albert L. vraag of er al afspraken zijn gemaakt met bewindvoerdersbedrijven. 
Marion zegt dat er gesprekken plaatsvinden. 
Marion vraagt of er ook trajecten zijn voor jongeren. 
Gerda stelt voor om te wachten tot Arnolds vervanger er is en het onderwerp dan weer op te 
pakken. 
 
Simon meldt dat er in Musselkanaal wordt gestreefd naar het organiseren van een 
inloopspreekuur over geldzaken.  

i. Werkgroep Participatiewet 

Geen mededelingen. 

j. Werkgroep Publiek Vervoer 

Karl stelt voor om de werkgroep Publiek Vervoer op te heffen en de werkzaamheden toe te 
voegen aan de werkgroep Wmo. Dit is akkoord. 

k. Werkgroep Toegankelijkheid 

Geen mededelingen. 

l. Werkgroep Verkeer 

Geen meldingen 

m. Werkgroep Wmo 

a. Terugkoppeling gesprek met Rob en Renée 

De werkgroep heeft een goed gesprek gehad over de PGB en de tarieven. Op grond van de 
gesprekken, kon een positief advies over het beleid worden gegeven. Een aantal vragen bleef 
open, deze zijn opgenomen in het advies. 
 
Albert K vindt het punt dat ouders/familieleden minder geschikt zouden zijn voor Wmo taken 
stigmatiserend. En wil ook horen wat het college hiervan vindt. Verder vond hij het document 
redelijk. Albert K stelt nog voor om het stuk te laten redigeren. 
 

b. Brief en mail PGB Wmo-begeleiding groep (2 bijlagen) 

De PRS heeft er moeite mee dat deze fout heeft plaatsgevonden, ook gelet op de financiële 
situatie van de gemeente. 
Het betreft een menselijke/boekhoudkundige fout. 
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Er vinden verder geen financiële gevolgen plaats omdat de fout mee is genomen in de begroting. 
In hoofdstuk 4.1 wordt beschreven welke maatregelen worden getroffen.  

c. Brief start inkoopprocedure Wmo-begeleiding (1 bijlage) 

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Karl voorziet deze van het vaste format. 

n. Werkgroep Wonen 

a. Advies meerjarige kaderafspraken wonen (1 bijlage)  

De werkgroep heeft een dubbel gevoel over het stuk. Aan de ene kant is het een ambitieus plan. 
Daarnaast komen er ook nog een zorgvisie, wijkplan en dorpsplan. Dit wordt ook toegejuicht. Aan 
de andere kant worden deze plannen niet concreet gemaakt; tijd en financiën worden niet in 
beeld gebracht. De jaarschijf van 2022mag er ook bij. De werkgroep wil graag dat het zichtbaar 
wordt gemaakt dat de ambities waargemaakt kunnen worden. 
In de inleiding staat een typefout, de letter F ontbreekt. 
Christien vind het een duidelijk stuk en stelt nog voor om punt 1 en 11 samen te voegen.  
Karl zorgt voor de actualisatie en het doorsturen. 

6. Indeling werkgroepen (1 bijlage) 

Tijdens de DB-vergadering is de indeling van de werkgroepen ook al ter sprake gekomen. 
Het DB stelt voor om een aantal werkgroepen samen te voegen. 
Karl heeft een voorstel gemaakt voor de nieuwe indeling van de werkgroepen (zie bijlage) 
De AB leden kunnen voor de volgende AB-vergadering van februari hun wensen bekend maken bij 
Karl. Karl maakt vervolgens een actuele versie van de werkgroep indeling.  
De werkgroep Verkeer en Digitalisering wordt samengevoegd met andere werkgroepen 
Albert K wil trekker worden van de (sub)werkgroep Inburgering. 
 
Heleen vind het niet duidelijk wat er allemaal onder de werkgroep Wmo valt. 
Karl stelt voor dat de werkgroep zich moet focussen om een aantal thema’s aangezien het Sociaal 
Domein heel breed is. De werkgroep kan bepaalde zaken ook ter kennisgeving aannemen. 
Albert L stelt voor dat AB leden die niet in de WMO werkgroep zitten ook om advies kunnen 
worden gevraagd. 

7. Bespreekpunten vergadering februari 2022 

Karl oppert dat de leden vanuit hun werkgroepen een stukje tekst kunnen schrijven over de 
gesignaleerde knelpunten. Deze tekst is voor  de nieuwe portefeuillehouders na de verkiezingen in 
maart. 
Gerda stelt voor om de werkgroepen eerst op orde te hebben en dan te beginnen met de tekst. Bij 
de volgende AB-vergadering worden de werkgroepen op orde gemaakt. 

BESLOTEN DEEL VAN DE VERGADERING: 

 

8. Mededelingen en informatie vanuit de Participatieraad betreffend: 

a. Sollicitatiecommissie  

Karl stelt voor om de vacature tekst aanpassen naar een algemeen bericht en deze te laten 
plaatsen in de lokale kranten. 
Simon wil wel meedenken over de tekst. 
Albert K zegt dat de PRS niet te veel moet verwachten van de advertenties in de krant. 
Albert L vult aan dat veel mensen afwachtend zijn met betrekking tot corona. We moeten ons 
voorbereiden als alles weer open kan/ op locatie (niet digitaal) en voor nu de vinger aan de pols 
houden. 

b. Werkwijze sollicitatiecommissie (1 bijlage) 

Marion vind dat het stuk er goed uit ziet. 
Karl gaat het toevoegen aan het huishoudelijk regelement en het college op de hoogte stellen. 
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Rondvraag 

Simon: OCO-document dat we van Karl hebben gekregen ziet er gedegen uit. Wordt er nog extra 
actie ondernomen om dit actief onder de doelgroep te brengen? (Cliëntondersteuning is bij veel 
mensen niet bekend.) 
Karl komt hierop terug. 
 
Inge: In de krant stond dat er uit het onderzoek van Berenschot van alles is uitgekomen, horen wij 
daar wat van of weet de gemeente daar iets van? 
Karl gaat dit navragen 
 
Gerda: Of wij informatie willen geven over de wijkraden? Zullen we wachten tot de 
coronamaatregelen versoepelen en we fysiek contact kunnen hebben? 
Albert L stelt voor dit te publiceren met de vacature voor de PRS zodat het gecombineerd kan 
worden. 
 
Albert K heeft de oude leden van de PRS uitgeschreven en de nieuwe leden ingeschreven bij de 
KVK. 
Karl stuurt de lijst van adviezen voor 2021 naar Albert K voor het jaarverslag. 
 
Karl heeft de factsheet gemaild die bij de stukken hoort. Als er nog vragen zijn hoort hij dat graag. 

9. Sluiting 

Vergadering gesloten. 

 
 


