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De Participatieraad Stadskanaal (PRS) is onafhankelijk en adviseert het
gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen rond het sociale
beleid, zoals werk, wonen en inkomen, maatschappelijke ondersteuning,
jeugdzorg, ouderenzorg en bereikbaarheid.

Samenstelling bestuur
De Participatieraad kent een algemeen bestuur dat bestaat uit vijftien leden
en een dagelijks bestuur van drie leden. De zittingsperiode is maximaal
twee keer vier jaar. Per 1 januari 2021 waren vijf leden aan de beurt om af te
treden, omdat de maximale periode voorbij was: Siny Drenth (voorzitter), Tiny
Scholtens (penningmeester), Ina Post, Martha Nanninga en Ton Scheerhoorn. De
samenstelling van het dagelijks bestuur is gewijzigd: onze nieuwe voorzitter is Albert
Lukens en Christien Bakker is nu penningmeester. Albert Klarenbeek is nog steeds
secretaris.
Helaas zijn we er nog niet in geslaagd nieuwe leden te vinden; de coronacrisis
belemmert het vinden van nieuwe leden. Het gemeentebestuur is akkoord gegaan
met een verlenging van één jaar van de zittingsperiode voor vier leden. Martha
Nanninga is inmiddels verhuisd naar Groningen en daarom geen lid meer. Er zijn
nu dertien leden en per 1 januari 2022 treden er vier leden definitief af. Er zijn dus
nog vacatures te vervullen en we zoeken naar nieuwe leden: kent u mensen die zich
betrokken voelen bij ons werkgebied dan horen we dat graag of tip ze om contact
met ons op te nemen!

Coronacrisis
Ondanks de coronacrisis gaat ons advieswerk door, al merken we wel dat het
gemis van persoonlijk contact, zowel onderling en met onze achterban en met
bestuurders en ambtenaren van de gemeente belemmerend werkt. Persoonlijk
contact is erg belangrijk voor het goed kunnen inleven in een probleem en voor een
goed begrip over en weer. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste
onderwerpen waar we ons de afgelopen periode mee bezig hebben gehouden.
Onze volledige adviezen kunt u lezen op onze website, waar ook de verslagen van
onze vergaderingen staan.

Gezondheidsbeleid
Begin 2020 heeft de gemeente de Nota Gezondheidsbeleid vastgesteld, waarover
de PRS een advies heeft uitgebracht. Afgelopen najaar heeft de gemeente
een uitvoeringsplan gepresenteerd. De PRS is betrokken bij de uitvoering en
daarin krijgt preventie naar onze mening terecht een belangrijke plaats. Extra
gemeentelijke middelen zijn er helaas niet, maar projecten als RegioDeal en Kansen
voor de Veenkoloniën kunnen helpen de realisering van de gemeentelijke ambities
dichterbij te brengen. Vanuit de PRS gaan we actief meedoen aan de ontwikkeling
van een lokaal preventie-akkoord.

Beleidsplan Wonen
In september heeft de gemeenteraad een woonvisie vastgesteld, echter zonder
advies te vragen van de PRS, terwijl met name de hoofdstukken over doelgroepen,
bijzondere woonvormen en de combinatie van wonen en zorg ook voor onze
achterban belangrijke onderwerpen zijn. Overleg met de betrokken wethouder
maakte duidelijk dat de PRS ten onrechte niet is meegenomen in het proces.
We hebben achteraf onze opvattingen kenbaar gemaakt (zie website), waarbij
we aandacht hebben gevraagd voor een hoger ambitieniveau. Intussen heeft
de gemeente prestatieafspraken gepresenteerd samen met de andere partijen,
zoals met name woningcorporaties, maar ook daarin ontbreken nog concrete op
resultaatgerichte afspraken. We blijven graag betrokken bij het vervolg.

Kinderopvang op sociaal medische indicatie
De gemeente heeft ons advies gevraagd over een nieuwe verordening. Als PRS
hebben we geadviseerd enkele verbeteringen aan te brengen in de positie van
cliënten en de verordening op sommige punten duidelijker te formuleren (zie
website).

Toegankelijkheid
Al jaren heeft de gemeente een actieplan in voorbereiding met maatregelen om
de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een handicap beter te
regelen. Een verdrag van de Verenigde Naties verplicht elke gemeente daartoe.
Onlangs zag een tweede concept-actieplan het licht waarover de PRS zal adviseren.
En nu maar hopen dat dit actieplan wordt omgezet in daden; we zullen er bij de
gemeente op (blijven) aandringen.

Cliëntondersteuning
De gemeente heeft een subsidie ontvangen voor een koploperstraject
cliëntondersteuning. Met als doel om de ondersteuning van cliënten in het sociale
domein te verbeteren. De gemeente heeft een projectorganisatie opgezet waaraan
ook twee leden van de PRS meedoen.

Bijstand aan zelfstandigen
De gemeente heeft de regels voor bijstand aan zelfstandigen vernieuwd in verband
met wijzigingen in het rijksbeleid. Daarover is ons advies gevraagd. De wijzigingen
zijn beperkt en sluiten aan op de bestaande praktijk. Wij hebben aandacht gevraagd
voor de positie van de aanvrager en de rol van de extern deskundige en over het
heronderzoek: deze trajecten moeten voor de aanvrager transparant zijn. Ons
complete advies vindt u op de website.

Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering
Het college van B&W besloot de draagkrachtruimte voor het verstrekken van
bijstand voor de kosten van bewindvoering te vergroten. Dit betekent voor mensen
die gebruik maken van bewindvoering een hogere bijdrage van gemiddeld € 350,per jaar. Dit besluit heeft vooral gevolgen voor mensen met een inkomen net boven
het sociale minimum; een groep die het toch al zwaar heeft en nog extra vanwege
hun schuldenpositie. De gemeente heeft ons over dit besluit niet tevoren om advies
gevraagd en dat was volgens ons wel correct geweest. We hebben gevraagd om het
besluit in trekken en in het vervolg de PRS vooraf te betrekken in dit soort besluiten.
Dit laatste is door het college toegezegd maar het besluit is gehandhaafd. Onze
brief kunt u lezen op de website.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De PRS heeft de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor een aantal hiaten in de
regels van de gemeente over WMO-voorzieningen, echter zonder resultaat. Zo
zijn de tarieven van het PGB-budget voor maatwerkondersteuning sinds 1 januari
2015 niet geïndexeerd. Ook het uurtarief dat budgethouders betalen aan hun
werknemers/opdrachtnemers is te laag. In een brief aan B&W vragen we aandacht
voor deze en andere noodzakelijke verbeteringen. Ons verzoek is om op korte
termijn de gesignaleerde hiaten op te lossen.
De volledige brief vindt u op onze website.

Tenslotte..
.. willen we graag het contact met onze achterban verbeteren. Zodra corona het
mogelijk maakt om weer fysiek contact te maken gaan we daarmee aan de slag.
Ondertussen blijven uw opmerkingen en suggesties natuurlijk van harte welkom via
onze mailadres participatieraad@stadskanaal.nl.
Ook de samenwerking met de gemeente is op onderdelen voor verbetering vatbaar;
corona heeft de afstand tussen de PRS en de gemeente vergroot. Zodra mogelijk
willen we daar een verbeterslag in maken.

