
 

 

 
 

Verslag 
Vergadering:  AB Participatieraad  
Datum: Woensdag 16 juni 2021 
Tijdstip: 13.30-16.00 uur 
Locatie: digitaal  

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom. Simon Ronda en Gerda Karmelk hebben zich afgemeld, ook 
Petra is afwezig. Heleen Teuben blijkt afwezig zonder afmelding. Karl maakt het verslag.  

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  
 

3. Sandra van Rossem geeft een presentatie over het Onafhankelijke Clientonderzoek (OCO).  
Sandra geeft haar presentatie als projectleider, met een stand van zaken en beantwoording van 
enkele eerder gestelde vragen. De presentatie is als bijlage bijgevoegd. Actie: Petra. Albert vraagt 
zich af of een deel van de thema’s terzijde wordt gezet. Sandra geeft aan dat sommige thema’s 
later aan bod komen of iets minder specifiek. We hebben er een aantal specifiek uitgekozen, die 
aansluiten bij de situatie in Stadskanaal. Wel heeft Stadskanaal negen ambities geformuleerd, die 
in de presentatie staan. Sandra en Albert K. hebben nog een kort gesprek over de 
onafhankelijkheid van de cliëntondersteuners. Zij staan in dienst van de cliënt, maar zijn wel in 
dienst van Welstad. Siny geeft aan dat op de flyer staat dat er vooral bij complexe zorg gebruik 
wordt gemaakt van OCO, terwijl zij denkt dat juist vroegtijdig instappen complexe zorg voorkomt. 
Sandra geeft aan dat een van de doelen van het project is om de cliëntondersteuning beter 
bekend te maken, en ook wanneer hierin professionele en vrijwillige ondersteuning ingeschakeld 
kan en moet worden. Dat wordt binnen het project uitgewerkt. Siny benadrukt dat OCO ook bij 
niet-complexe zaken ingeschakeld moet kunnen worden. Albert Lukens benadrukt de 
laagdrempeligheid van het aanbod. Priska vraagt zich af of mensen eerst bij de Wmo bekend 
moeten zijn om bij OCO terecht te kunnen. Sandra geeft aan dat dat niet het geval is.  
 
Sandra sluit graag nogmaals aan in de vergadering van oktober, om de Participatieraad weer bij 
te praten. Actie: Petra. De voorzitter bedankt Sandra voor haar presentatie en beantwoording 
van de vragen. Sandra praat Kees Koster nog eens apart bij. Actie: Sandra.  
 

  

Leden:   Aanwezig: 

Mevrouw C. Bakker X Mevrouw I. Post X 

Mevrouw C.M. Klarenbeek X De heer S. Ronda Mka 

Mevrouw S. Drent X De heer T. Scheerhoorn X 

De heer A. Klarenbeek X Mevrouw I. Schijvens X 

De heer K. Koster X Mevrouw T. Scholtens X 

Mevrouw M. Meedendorp X Mevrouw H. Teuben Zka 

De heer A. Lukens (vz) X   

   Aanwezig: 

    

De heer K. Sluiter X Gemeente Stadskanaal  

Mevrouw P.M. de Jong Mka Gemeente Stadskanaal  



 

 

4. Verslag en actielijst 
a. Verslag vergadering PRS 19 mei 2021 

Pagina 3: het sterretje in alinea 2 van pagina 3 wordt verwijderd. Actie: Petra. Verder is het 
verslag akkoord.  

b. Actielijst vergadering PRS 19 mei 2021 
De actieagenda toegankelijkheid is inmiddels ontvangen. Verder zijn er geen opmerkingen.  

 
5. Mededelingen en informatie vanuit de gemeente betreffend: 

a. Wet maatschappelijke ondersteuning 

Het college heeft de tarieven OH/OZ vastgesteld. De bijbehorende gemeenteraadsbrief 
heeft Karl afgelopen maandag rondgestuurd. Karl vraag nog even bij Rob na hoe het zit 
qua advisering van de Participatieraad. Karl voegt de raadsbrief en het wijzigingsbesluit 
ook nog even bij de stukken van de vergadering van juli. Actie: Karl.  

b. Jeugdwet 

De Verordening en bijbehorende beleidsregels zijn in de zeer afrondende fase. De 
Participatieraad kan binnenkort de adviesaanvraag verwachten, met inachtneming van 
de zomerperiode.  

c. Participatiewet 

Het kabinet heeft bepaald dat de TONK-regeling met drie maanden is verlengd. Tevens 
zijn gemeenten opgeroepen om hun beleid ruimhartig(er) vorm te geven. Het college is 
voornemens om de Kanaalster beleidsregels TONK te wijzigen. Doel is dat het voorstel op 
22 juni in het college besproken wordt. Gelet op de korte verlenging van de duur van de 
regeling vindt er geen formele adviesaanvraag plaats aan de Participatieraad. Wij hebben 
de beleidsregels onder stoom en kokend water moeten wijzigen. Wij hopen op begrip 
van de Participatieraad voor de versnelde procedure. 

 
Door de beleidsregels TONK te wijzigen, zijn wij in staat om meer huishoudens te 
ondersteunen bij het betalen van hun noodzakelijke kosten. De beleidsregels TONK zijn 
nu een aantal maanden actief. Toch zien wij dat het aantal aanvragen op grond van deze 
beleidsregels achterblijft op basis van wat wij hadden verwacht. Om meer inwoners te 
helpen bij de betaling van hun noodzakelijke kosten stellen wij de volgende wijzigingen 
voor in de beleidsregels TONK: 
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Karl vraagt Arnold na of de vermogenstoets gehandhaafd blijft en daarnaast vraagt hij na 
hoe wordt omgegaan met mensen die al een lager bedrag hebben ontvangen. Actie: 
Karl. 

d. Minima en schuldhulpverlening 
Karl komt in juli terug op de financiële situatie van de gemeente, ook in relatie tot het 
minimabeleid. Actie: Karl. 

e. Overige onderwerpen 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

f. Stand van zaken Kinderopvangtoeslagenaffaire 
Het aantal ouders dat in beeld is neemt nog steeds mondjesmaat toe. Daarnaast starten 
we binnenkort met het proces van kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen. Dit is in 
voorbereiding. Karl zoekt nog contact met de GKB hoe zij kunnen ondersteunen bij de 
kwijtschelding van lasten. 

g. Ingekomen post en mail 
Er zijn geen bijzonderheden te melden.  

 
6. Werkgroepen 

a. Werkgroep Communicatie 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

b. Werkgroep Financiën 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

c. Werkgroep Geletterdheid en digitalisering 
Christina vraagt zich af of de website Samen Stadskanaal ook toegankelijk zijn voor mensen 
met een beperking. Karl geeft aan dat dat het geval is – maar dat de Participatieraad dit zelf 
ook kan ondervinden aan de hand van de link van Sandra van Rossem.  

d. Werkgroep Gezondheid en Welzijn 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

e. Werkgroep Jeugd 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

f. Werkgroep Lokale Samenwerking (in ruste) 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

g. Werkgroep Minima en Schuldhulpverlening 

• Beantwoording raadsvragen over bijstandsboetes 

Was Wordt 

Huishouden dient een inkomensterugval van 
tenminste 30% te hebben 

Huishouden dient aantoonbaar een inkomensterugval te 
hebben. Wij stellen geen voorwaarde meer aan 
percentage terugval. 

Maximale tegemoetkoming bedraagt € 
2.500,00 per huishouden 

Maximale tegemoetkoming bedraagt € 4.500,00* per 
huishouden.  

Huishoudens met een inkomen tot 120% van 
de bijstandsnorm komen in aanmerking voor 
de TONK-regeling 
 

* tegemoetkoming van de regeling groeit 
mee met de duur van de regeling van zes 
naar negen maanden. Gemiddelde 
tegemoetkoming per huishouden per 
maand stijgt van € 416,67 naar € 500,00. 
Reden hiervoor is dat de gemaakte kosten 
bij de eerdere aanvragen van TONK vaak 
dichtbij de € 500,00 per maand uitkwamen. 
 

Huishoudens met een inkomen tot 130%** van de 
bijstandsnorm komen in aanmerking voor de TONK-
regeling 
 

** wij hebben ervoor gekozen om hier de toegang te 
verbreden in lijn met de meest ruimhartige toegang 
binnen ons gemeentelijke armoedebeleid, namelijk de 
gemeentepolis. Aantal aanvragen zal toenemen, maar 
niet exponentieel. 
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Het valt de Participatieraad op dat er veel kleine overtredingen zijn, die ook nog eens 
worden beboet. Heeft dit wel een afschrikkende werking? En wordt er daarnaast 
gewaarschuwd, in plaats van meteen beboet? Daarnaast vraagt de Participatieraad zich 
af of er een splitsing mogelijk is tussen de boete en de terugbetaling. Karl geeft aan dat er 
binnenkort een technische raadsavond wordt georganiseerd; hij zal navragen of de 
werkgroep daaraan kan sluiten. Actie: Karl. 

• Beantwoording raadsvragen over ‘bloedserieus’ 
De Participatieraad neemt de brief voor kennisgeving aan. 

h. Werkgroep Participatiewet 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

i. Werkgroep Publiek Vervoer 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

j. Werkgroep Toegankelijkheid 

• Adviesaanvraag concept Actieagenda lokale inclusie Stadskanaal 2021-2022 
Het advies is door de Participatieraad ontvangen. De werkgroep gaat aan de slag met het 
formuleren van het advies. Actie: werkgroep toegankelijkheid. Albert K. brengt een 
onderzoek ‘Lang niet toegankelijk’ onder de aandacht van de leden. Karl stuurt het rond.  

k. Werkgroep Verkeer 
Albert L. geeft aan dat hij hoopt dat er binnenkort een vergadering is met o.a. de wethouder 
en dhr. Ensing.  

l. Werkgroep Wmo 

• Brief ‘Resultaten Wmo cliëntervaringsonderzoek 2020 
Christina Klarenbeek geeft aan dat veel cliënten één aanspreekpunt zouden willen, en zij 
vraagt zich af wat hiermee wordt gedaan. Karl vraagt dat na. Actie: Karl. 

• Raadsbrief ontwikkelingen Beschermd Wonen 
De Participatieraad neemt de brief voor kennisgeving aan. Karl komt terug op een aantal 
vragen van Simon, die door Albert L. aan hem worden doorgestuurd. Actie: Karl en 
Albert L. 

• Koersdocument Inkoop Wmo begeleiding 2022-2026  
Siny geeft aan het een ambities document te vinden; meerdere leden geven aan zich af te 
vragen hoe haalbaar het is. Ton heeft vragen over de ervaringsdeskundigen en Tiny geeft 
aan dat zij nieuw beleid leest terwijl het beleidsplan Wmo al zeer oud is. Karl vraagt na in 
hoeverre de PRS betrokken wordt in het vervolgtraject. Actie: Karl. 

m. Werkgroep Wonen 
Karl komt terug op een aantal vragen van Simon, die door Albert L. aan hem worden 
doorgestuurd. Actie: Karl en Albert L. Albert L. geeft aan blij te zijn dat het college tot inkeer 
is gekomen wat betreft het vrijgeven van bouwkavels. Het woningtekort loopt behoorlijk uit 
de hand.  
 

7. Bespreekpunten vergadering juli 2021 
a. Scholing 2021 
b. Advies Actieagenda Toegankelijkheid 
c. Vanaf heden tot eind 2021 vast agendapunt werkgroep Wmo: ‘Stavaza bespreking met R. 

Veenstra en R. Broens’. Actie: Petra. 
 
BESLOTEN DEEL VAN DE VERGADERING: 
 

8. Mededelingen en informatie vanuit de Participatieraad betreffend: 
a. Sollicitatiecommissie: voordracht van Priska Beens en Gerda Karmelk 

De commissie is beperkt bij elkaar geweest en heeft intern overgedragen naar elkaar. Priska 
Beens en Gerda Karmelk worden voorgedragen als nieuwe leden. Karl en Petra zorgen voor 
brieven aan beide dames en aan het college. Actie: Karl en Petra.  
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Albert K. geeft aan dat er nog één sollicitant is, die binnenkort een gesprek heeft met de 
commissie.  
 
Karl geeft aan dat de benoeming van Gerda en Priska geen gevolgen heeft voor aftreden van 
andere leden. Het maximumaantal leden is vijftien.  
 

b. Vaststelling subsidie 2020 
De Participatieraad neemt de brief voor kennisgeving aan. De penningmeester heeft de 
factuur ontvangen, en het bedrag is teruggestort.  
 

c. Huishoudelijk Reglement Participatieraad 2021 
De Participatieraad neemt de brief voor kennisgeving aan.  

 
9. Rondvraag 

Tiny vraagt zich af of het DB al heeft gekeken naar de wijziging van de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen. Karl geeft aan dat het wordt geagendeerd voor het DB. Actie: Petra.  
 
Siny vraagt naar de stavaza in verband met financiële mishandeling van ouderen. Karl komt 
daarop terug. Actie: Karl. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter bedankt ieder voor zijn of haar inbreng. Tot ziens! 
 
 


