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Verslag 
Vergadering:  AB Participatieraad  
Datum: Woensdag 20 april 
Tijdstip: 13.30-16.00 uur 
Locatie: Raadzaal, 1e etage Gemeentehuis 

 
1. Opening 

Albert L. opent de vergadering om 13.35 uur en heet een ieder welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Communicatiemiddelen OCO 
Sandra van Rossem is verhinderd maar heeft Heleen bijgepraat en een presentatie aangeleverd. 
Deze is gericht op het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Heleen licht de presentatie toe en deze wordt gedeeld bij dit verslag. 
De vraagt rijst hoe de doelgroep bereikt kan worden. Dit kan door de opgenomen 
promotiefilmpjes te delen op schermen bij huisartsen en in ziekenhuizen. Ook zijn er flyers 
beschikbaar, deze kunnen verspreid worden via voedselbanken. 
 
De continuïteit van OCO wordt ter discussie gesteld. Een systeem waarbij er gedeeltelijk een 

beroep gedaan wordt op vrijwilligers houdt op de lange termijn geen stand. Een en ander heeft te 

maken met de landelijke politiek en is op lokaal niveau niet te beïnvloeden. 

 
4. Verslag en actielijst 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan Colette. 

De actielijst wordt bijgewerkt. 

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

Met betrekking tot de aanbesteding Wmo deelt Karl namens Renee mee:  
De PRS weet dat er een juridische procedure (kort geding aanbestedingstraject Wmo 
begeleiding) is gevoerd, zie ook de bijlage bij dit verslag. De rechter heeft een oordeel geveld 
over de ingediende bezwaren: gemeenten zijn voor 50% van de bezwaren in het gelijk gesteld 
maar moesten de aanbesteding wel aanpassen op de overige punten. Daar zijn we nu druk 
mee bezig.  

Leden: Aanwezig:  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)  Mevrouw I. Schijvens X 

De heer K. Koster X Mevrouw H. Teuben X 

De heer A. Lukens (v) X   

    

De heer K. Sluiter, 
gemeente Stadskanaal 

X  Mevrouw C. Huizinga, 
gemeente Stadskanaal (verslag) 

X 
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Dat betekent op dit moment dat we koersen op één maand vertraging, dus start het nieuwe 
contract per 1 juli in plaats van 1 juni. Met de aanbieders worden afspraken gemaakt over 
verlenging van het contract met een maand. 

- Met betrekking tot de RegioDeal pijler gezondheid deelt Karl namens Renee mee: Recent is 
een aantal projecten goedgekeurd door het bestuurlijk overleg gezondheid. Deze worden nu 
verder uitgewerkt en gaan in de loop van 2022 in uitvoering. Voor de PRS is het project 
ondersteuner sociaal domein relevant: Huisartsen zien vaak sociale problematiek die zij niet 
kunnen oplossen. Denk bijvoorbeeld aan schulden, eenzaamheid, rouw, problemen met 
wonen of dagbesteding. Een goede samenwerking met, en doorverwijzing naar, het sociaal 
domein is dan van belang. Dat gaan we vormgeven door een ondersteuner sociaal domein 
vanuit Welstad te positioneren bij alle huisartsenpraktijken. Dit is een ervaren 
maatschappelijk werker met kennis van het voorliggend veld, de voorzieningen in de wijken, 
het sociaal domein en de route daarnaartoe. Omdat deze inzet niet ten koste mag gaan van 
de reguliere taken van het Algemeen Maatschappelijk Werk van Welstad in de wijken wordt 
de noodzakelijke extra capaciteit gefinancierd vanuit de RegioDeal.  
 

b. Jeugdwet 
geen mededelingen 
 

c. Participatiewet 
geen mededelingen 
 

d. Minima en schuldhulpverlening 
- Bijna duizend huishoudens krijgen de energietoeslag van € 800,- omdat zij bij de gemeente  
  in beeld zijn wegens een bijstandsuitkering, inclusief mensen die beschut werken of werken  
  met loonkostensubsidie. Voor overige huishoudens tot de grens van 120 procent  
  bijstandsnorm geldt dat zij zelf een aanvraag in kunnen dienen. Het formulier komt op de  
  site te staan.  
- Het college heeft besloten om de kostendelersnorm voor zes maanden niet toe te passen  
  voor bijstandsgerechtigden die Oekraïense vluchtelingen in huis hebben. Dit is conform  
  landelijke adviezen.  
- Naar aanleiding van een raadsbreed aangenomen motie heeft het college besloten om  
  menstruatieproducten gratis voor minima beschikbaar te stellen op verschillende punten,  
  waaronder de voedselbanken, in de gemeente. Stichting Welstad verzorgt de coördinatie  
  (aanschaf en distributie). In het najaar van 2022 wordt dit geëvalueerd.  
 

e. Overige onderwerpen 
Personele bezetting 
Karl wordt per 1 juni opgevolgd door Daniëlle Rexwinkel. Zij neemt de volledige portefeuille 
onderwijs (inclusief leerplicht en VO), kinderopvang en welzijn over. Tijdens de 
junivergadering neemt Karl echter nog waar; in juli en augustus is Daniëlle bereikbaar en 
vanaf september neemt Sandra van Rossem de taken over. Verder is er ook een aantal 
andere wijzigingen binnen team Beleid. Rob Veenstra wordt beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Marjolein Nisi gaat inburgering, COA, geletterdheid en 
volwasseneneducatie doen, Annemarie van Huizen werk en Wedeka en Feitze van Zwol jeugd 
en veiligheid. Er ontstaat een vacature beleidsmedewerker Wmo door al deze 
verschuivingen. Door krapte op de arbeidsmarkt is het echter zeer lastig om vacatures te 
vullen. 
 
Oekraïne 
De gemeente is er nog steeds erg druk mee maar komt na ruim twee maanden uit de 
crisisstand en er komt steeds meer structuur in de processen die gepaard gaan met de 
opvang van vluchtelingen. 
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Er worden momenteel woonunits gerealiseerd aan de Kathodeweg. De omwonenden zijn 
hierover geïnformeerd middels een brief en een bewonersbijeenkomst volgt. Deze locatie 
gaat ruimte bieden voor ruim 100 vluchtelingen en zal medio mei in gebruik genomen 
kunnen worden. 
Het pand aan de Navolaan wordt zo verbouwd dat Oekraïense vluchtelingen er langere tijd 
kunnen verblijven. Het betreft een pand dat voorheen dienst deed als kantoorpand. Het 
complex biedt eind mei, begin juni ruimte voor maximaal 110 personen.  
Er wordt een bijeenkomst voor aanwonenden georganiseerd, deze zal niet openbaar zijn. 
De bufferlocatie is nog niet gebruikt. 
 
Op 5 april was er een openbare bijeenkomst in Theater Geert Teis met burgemeester Klaas 
Sloots en wethouder Marc Verschuren om informatie te delen en allerhande vragen 
aangaande de opvang te bespreken. Deze avond werd goed bezocht door belangstellenden. 
Er wordt nog een bijeenkomst georganiseerd specifiek voor inwoners van de gemeente die 
vluchtelingen in huis hebben genomen. Er zijn 18 huishoudens bij de gemeente bekend die 
particulier vluchtelingen opvangen. 
 
Alle ingeschreven vluchtelingen worden gekoppeld aan een huisarts. 
Kinderen mogen naar school en de betreffende gezinnen hebben hier informatie over 
ontvangen. Er is leerlingenvervoer mogelijk bij een afstand vanaf 2 kilometer van de school 
via Connexxion. Kinderen in de leeftijd 12 tot en met 17 kunnen terecht op het Ubbo Emmius, 
kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen terecht op de AZC-school, daar zijn drie extra klassen 
ingericht. In principe mogen ze naar iedere basisschool maar scholen geven aan liever te 
klusteren in verband met de meer specialistische aanpak die gevluchte kinderen vereisen. 
Voor de peuters van 2,5 tot 4 jaar is er vroegschoolse opvang beschikbaar.  
 
De gemeente gaat vluchtelingen aanschrijven en aanmoedigen om een bankrekeningnummer 
aan te maken. Het tot nu toe verstrekte leefgeld is contant bezorgd. Het streven is om dit per 
1 juni bancair te doen. Er is hulp bij het vinden van werk via het TDC beschikbaar. 
  
Er wordt 13FTE geworven om de drukte binnen de organisatie op te vangen en daarnaast 
worden er nog extern mensen aangetrokken om de woonunits te gaan beheren en ter 
plaatse zaken af te handelen die nu nog door de gemeente worden gedaan. 
 

f. Stand van zaken Kinderopvangtoeslagenaffaire 
geen mededelingen 
 

g. Ingekomen post en mail 
- 10-03-2022 Advies PGB-beleid; 

Brief was al eerder ontvangen maar de bijlage ontbrak, nu is de set compleet. 
- 22-03-2022 Convenant kwaliteit en samenwerking gemeente Stadskanaal en 

beschermingsbewindvoerders; 
In het vorige overleg aangekondigd door Karl, nu bij de stukken. 

- 29-03-2022 Consultatie energietoeslag (zie agendapunt 6fa). 
 

6. Werkgroepen 
a. Werkgroep Communicatie en lokale samenwerking 

Albert L. en Simon zijn bij een bijeenkomst van huurdersvereniging De Koepel geweest, zij 
hebben verslag gedaan van de werkzaamheden van de PRS die raakvlak hebben met huren 
en wonen. De openstaande vacatures zijn benoemd maar daarop kwam geen directe reactie. 
Albert Boiten, secretaris van de Koepel, bood aan een oproep te plaatsen in Nieuwsbrief die 
naar ca. 4.000 leden gestuurd wordt. 
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Simon heeft document gemaakt waarin kernachtig wordt omschreven wat de PRS is en doet. 
Het is te kernachtig om als wervingstekst te gebruiken maar wel een mooie leidraad om te 
gebruiken wanneer de gesprekken met de wijk- en dorpsraden worden gevoerd. Simon deelt 
het document met de PRS. 
 

b. Werkgroep Geletterdheid en digitalisering 
Marion deelt dat er 20 mei a.s. open dag is bij het Taalhuis. 
 

c. Werkgroep Gezondheid en Welzijn 
Inge geeft aan dat er diverse projecten zijn opgestart of nu lopen, waaronder 
Sociaal Vitaal, Stoptober, en weerbaarheidstraining op social media voor jongeren.  
 

d. Werkgroep Inburgering en Participatie 
Er zijn geen mededelingen vanuit de werkgroep Inburgering. 
Ook vanuit Participatie geen bijzonderheden. 
 

e. Werkgroep Jeugd 
  a. Conceptadvies Verordening Jeugd en nadere regels  

De aanvankelijke onduidelijkheid in het document is benoemd en het advies is hierop 
aangepast. Het advies wordt door de aanwezige leden van de PRS goedgekeurd en Karl 
zet het advies door. 
 

f. Werkgroep Minima en Schuldhulpverlening  
a. Consultatie energietoeslag minima  
Op 28 maart is de werkgroep geconsulteerd over het voornemen de energietoeslag in 

twee delen uit te keren, aangezien de eindafrekening vaak pas in het najaar komt en de 

toeslag dan hard nodig zal zijn. De werkgroep heeft hierop bevestigend gereageerd. 

g. Werkgroep Toegankelijkheid en Verkeer 
Op het gebied van Toegankelijkheid zijn er geen bijzonderheden te melden. 
De werkgroep Verkeer heeft op 30 maart een vergadering gehad, het verslag hiervan zal bij 
de volgende AB beschikbaar zijn. 
 

h. Werkgroep Wmo 
a. Terugkoppeling gesprek met Rob en Renee 
Renee, Albert en Priska waren op het geplande contactmoment niet beschikbaar,  

daarom hebben Heleen en Rob telefonisch overleg gehad. Daarnaast verwijst Heleen 

naar de presentatie waarmee de agenda gestart is. 

b. Conceptadvies beëindiging AVS  
Het advies wordt door de aanwezige leden van de PRS goedgekeurd en Karl zet het 

advies door. 

i. Werkgroep Wonen 
Simon heeft met Joselien en Renee gesproken, zij hebben de toezegging gedaan dat op korte 
termijn een beslissing van het college met de PRS zal worden gedeeld. Destijds is aangegeven 
dat het advies van de PRS als een afzonderlijk iets wordt gezien als aanvulling op de 
kaderafspraken. 
De werkgroep is geïnformeerd over de komst van woon-zorgvisie. Dit is veelomvattend en er 
zijn veel partijen bij betrokken. Hierdoor bestaat het risico op verzanden in abstracte 
maatregelen waarbij concrete acties uitblijven. Karl licht toe dat er gewerkt wordt aan een 
juridische aanpak naar zorgaanbieders waarmee onwenselijke ontwikkelingen tegen kunnen 
worden gehouden. 
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Er is een woningmarktonderzoek aangekondigd, daar waar het punten betreft waarbij de 
werkgroep betrokken is wordt zij hierover geïnformeerd. 

 

7. Sollicitatiecommissie 
Er zijn nog geen activiteiten binnen de commissie. Binnenkort worden de wijk- en dorpsraden 
bezocht naar aanleiding van de eind maart verzonden mailing en worden de vacatures opnieuw 
onder de aandacht gebracht.  
Via huurdersvereniging De Koepel worden 4.000 adressen aangeschreven (zie ook 6a). De 
vacatures zouden ook gedeeld worden op sociale media, maar dit lag bij Brenda en zij is nog 
steeds uit de running. 
Wel staat er al een jaar een bericht op LinkedIn, hierop is geen enkele reactie geweest. 
Albert L. heeft gesproken met een mevrouw op het stembureau. Zij was bekend met de vacature, 
maar zoekt ook betaalde baan, en gaf de vacature van de PRS derhalve niet meteen  prioriteit. 
Albert stelt voor haar uit te nodigen om een keer een AB bij te wonen en neemt contact met haar 
op. 
 

8. Bespreekpunten vergadering mei 2022 
Nel Kruit heeft toegezegd op 18 mei aanwezig te zijn. Welke vragen willen we stellen? 
De in het vorige overleg voorgestelde vragen worden overgenomen: 
1. Hoe hebben zij de vroegsignalering opgepakt?  
2. Zijn zij actief met laaggeletterdheid? 
Aanvullend is de PRS benieuwd naar de rol van vrijwilligers hierin, als aanvulling op de 
professionals waarbij het belang van de cliënt voorop staat. 

 
BESLOTEN DEEL VAN DE VERGADERING: 
 

9. Mededelingen en informatie vanuit de Participatieraad betreffend: 
Voor de scholingsdag op 11 mei is alles geregeld met de locatie en De Koepel. 
Aansluitend wordt er afscheid genomen van de scheidende leden. Christien verzorgt de 
uitnodiging. Colette sluit de gehele dag aan, Karl is alleen aanwezig bij het diner. 
 

10. Rondvraag 
Gerda: deelt mee de gehele maand mei afwezig te zijn. 
 
Simon: deelt mee wel bij de scholingsdag op 11 mei aanwezig te zijn, niet bij de AB op 18 mei. 
 
Heleen: wijst op het nut van de informatie in de nieuwsbrieven die gedeeld worden vanuit de 
mailbox van de PRS. 
  
Gerda: wijst op het besluit van de Raad van State inzake het wisselen van bewindvoerder in de 
gemeente Groningen. Het besluit is bekend bij Karl, hij geeft aan dat de gemeente Stadskanaal 
een andere werkwijze hanteert dan Groningen waardoor het hier niet speelt. 
 
Karl: meldt dat de aan de PRS toegekende subsidie over 2021 is vastgesteld, er moet een bedrag 
worden terugbetaald waarvan de factuur volgt. 
 
Colette: deelt dat zij heeft deelgenomen aan een workshop van De Koepel, gericht op 
ondersteuners van adviesraden. Het was een nuttige en leerzame workshop met 11 andere 
ondersteuners uit alle windstreken. Onder andere is de procedure werving besproken; veel raden 
ervaren dat het lastig is om nieuwe leden te werven. Het advies van De Koepel hierin is om de 
vacaturetekst niet te zwaar maken en geen jargon te gebruiken. Houd het laagdrempelig, ga 
bijvoorbeeld niet om een sollicitatiebrief of cv vragen maar ga het gesprek aan, dan komen kennis 
en ervaring vanzelf ter sprake. 
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Karl: in de AB van 18 mei komt Marc Verschuren afscheid nemen als wethouder maatschappelijke 
zaken en Nel Kruit is voor dezelfde vergadering uitgenodigd. Heleen en Colette stemmen de 
agenda af met de gasten. 
 

11. Sluiting  
Albert L. sluit de vergadering om 15.45 uur en dankt een ieder voor aanwezigheid en inbreng. 


