
1 
 

 
 
Vastgesteld d.d. 17 november 2021 
Vergadering:  AB Participatieraad  
Datum:  Woensdag 20 oktober 2021 
Tijdstip:  13.30-16.00 uur 
Locatie:  Raadszaal 
 

 
1. Opening 

De voorzitter heet eenieder welkom.   
 

2. Vaststellen agenda 

Het was de bedoeling dat Marjolein vandaag in de vergadering zou komen, maar zij is 
verhinderd. Dit punt komt aan de orde in een aparte bijeenkomst van een nieuw in te stellen 
werkgroep.  
 

3. Wethouder Marc Verschuren geeft een toelichting over de onderwerpen van zijn portefeuille 

Marc Verschuren is portefeuillehouder van o.a. de portefeuilles WMO, armoede, 
vluchtelingenwerk en inburgering.  
Op dit moment gebeurt er beleidsmatig niet veel. De vierjarige cyclus is bijna ten einde. Het 
College is druk met het uitvoeren van taken.  
Inclusiekalender: De Participatieraad heeft advies uitgebracht. Hierop komt een reactie naar 
de Participatieraad. Daarna wordt het stuk vastgesteld in de gemeenteraad. Het college 
neemt dit onderwerp ook mee bij de evenementenkalender.  
Op 11 oktober “coming out day”, is de regenboogvlag gehesen.  
WMO: De aanbesteding huishoudelijke ondersteuning loopt. Hopelijk is daar volgende 
maand duidelijkheid over en worden de contracten vastgelegd. Ook wordt gekeken naar de 
verordeningen PGB en WMO. Een spannend project, waarin de Participatieraad participeert 
en dat eind juni 2022 moet zijn afgerond.  
Minimabeleid: Marc Verschuren licht toe dat het ernaar uitziet dat de gemeente een 
sluitende begroting heeft. Hiermee staan we niet meer onder preventief toezicht van de 
Provincie. Daardoor zullen ervoor nu geen grootschalige bezuinigingen volgen. De opzet is 
om de rapporten zover klaar te hebben, dat er besluiten over genomen kunnen worden. Dit 
wordt overgelaten aan een nieuw college.  
Preventie-akkoord, sportakkoord: qua preventiebeleid is het college bezig met de afronding. 
Voor alle trajecten is extra geld beschikbaar, wat dit jaar besteed moet worden.  
Prestatieafspraken woningbouw: Er zijn prestatieafspraken met woningbouwverenigingen. 
De vaststelling van deze afspraken volgt in november en hierin wordt de Participatieraad 
betrokken. De basisvariant van het basisdocument wordt verder ontwikkeld en functioneert 

Leden:   Aanwezig: 

Mevrouw C. Bakker mka Mevrouw I. Post x 

Mevrouw C.M. Klarenbeek x De heer S. Ronda x 

Mevrouw S. Drent x Mevrouw B. Moes x 

De heer A. Klarenbeek x Mevrouw I. Schijvens mka 

De heer K. Koster x Mevrouw T. Scholtens x 

Mevrouw M. Meedendorp mka Mevrouw H. Teuben x 

De heer A. Lukens (vz) x Mevrouw P. Beens x 

Mevrouw G. Karmelk x   

   Aanwezig: 

De heer K. Sluiter  Gemeente Stadskanaal x 

Mevrouw A.J. Eggens  Gemeente Stadskanaal x 
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voorlopig als kaderdocument. Als het concept klaar is wordt het meegenomen in de 
Participatieraad. Karl maakt hier afspraken over. Actie: Karl. 
Kinderopvangtoeslagaffaire: In het kader van de Kinderopvangtoeslagenaffaire neemt Karl 
contact op met de getroffen ouders met de vraag of we als Gemeente iets kunnen 
betekenen. Karl geeft door als wij daar als Participatieraad iets mee moeten. Dit gaat o.a. 
over de kwijtschelding van schulden op de vorderingen van de Gemeente. Karl heeft een lijst 
van betrokkenen. Het Ministerie wordt gevraagd de Gemeente tegemoet te komen bij de 
kwijtscheldingen. De Gemeente is coulant en kijkt naar oplossingen.  
Beschermd wonen: De werkgroep is op hoofdlijnen bijgepraat en er is een werkbezoek 
gepland. De gemeente is vanaf juni jl. verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Het 
woonplaatsbeginsel is belangrijk voor de kosten.  
Armoedebeleid: De werkgroep is bijgepraat. Het ondertekenen van het convenant op 7 
november a.s. is uitgesteld. Bewindvoerders geven aan dat nauwkeuriger beschreven moet 
worden wat van ons wordt verwacht.  
Mevrouw Scholtens vraagt hoe het staat met het GKB in Assen. Marc Verschuren antwoordt 
dat een half jaar geleden is onderzocht hoe zij verder gaan; zo doorgaan over verkoop aan 
een private partij. Naar aanleiding van dit onderzoek is een rapport opgesteld. Op basis van 
dit rapport is nog niet voldoende duidelijk welke keuze gemaakt gaat worden. Er volgt nog 
verder onderzoek. Door de coronacrisis zijn er minder mensen met schulden terechtgekomen 
bij de GKB. Een aantal personeelsleden is vertrokken. Aan het eind van dit jaar verwachten 
we meer duidelijkheid.  
De heer Ronda meldt dat er een brief is ontvangen van Mentorschap Noord. Zij willen een 
presentatie verzorgen voor de Participatieraad. Ambtelijk is deze organisatie niet bekend. 
Wellicht is dit reclame. De verwijsfunctie hoort bij de Gemeente.  

 
4. Verslag en actielijst 

a. Verslag vergadering AB PRS 15 september 2021  
Pag. 2: In de laatste alinea staat een typefout: Klarenbek in plaats van Klarenbeek.   
Pag. 2: N.a.v. Voor studenten met een beperking is een bedrag van € 1.250,00 op jaarbasis 
beschikbaar. Dit tot de nieuwe wet bekrachtigd is.   
Pag. 3: subsidie frisse start en corona. Er wordt een subsidieregeling uitgewerkt door de 
gemeente, die ter kennisgeving aan de Participatieraad wordt gestuurd.    
Pag. 4: Karl; Hier staat actie DB/OR, dit moet zijn actie werkgroep.  
Met inachtneming van bovenvermelde punten wordt het verslag vastgesteld.  
 

b. Actielijst vergadering AB PRS 15 september 2021 (zie bijlage) 

• Rooster van aftreden: wordt door Karl en Anja aangepast. Actie: Karl en Anja 

• Mevrouw Post: de kennismaking met nieuwe inwoners van de gemeente staat niet meer 
op de lijst. Is daar een reden voor? Karl vraagt na of dat nog wordt georganiseerd. Het is 
niet bekend waarom dit niet meer gebeurt. Actie: Karl. 

 
5. Mededelingen en informatie vanuit de gemeente betreffend  

Wmo 
- De aanbesteding voor de Hulp in de Huishouding is recent gepubliceerd.  
- Karl vraagt naar gewenste dagdelen voor een werkbezoek aan Beschermd Wonen-

locaties in november. Na de vergadering stemt de werkgroep Wonen even af. Actie: 
werkgroep Wonen en Karl. 

- In de overleggen die Renée Broens had met de werkgroepen Wmo en Wonen is 
gezegd dat op 1 november een presentatie voor de raadscommissie wordt gehouden 
over beschermd wonen. Deze avond wordt waarschijnlijk naar 6 december 
verplaatst. Definitieve informatie is op de website van de gemeenteraad te vinden.  
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- Karl geeft aan dat mantelzorgers zich nog tot 1 december kunnen aanmelden voor de 
Blijk van Waardering van mantelzorgers. Dat kan via Stichting Welstad, bij voorkeur 
digitaal.  

Jeugd 
- Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het Convenant Doorgaande Leerlijn van 

Voorschoolse naar Vroegschoolse Educatie. De Participatieraad wordt daarover 
schriftelijk geïnformeerd.  

- Pleegouders in de gemeente kunnen zich tot 1 november aanmelden voor de 
pleegzorgwaardering. Voorwaarde is wel dat zij in beeld zijn bij Elker, Leger des Heils 
en de William Schrikker Groep. Pleegouders zijn ook schriftelijke geïnformeerd. Voor 
meer informatie kunnen pleegouders contact zoeken met de gemeente.  

Participatie 
- Karl stelt voor een nieuwe werkgroep Inburgering in te stellen. Marjolein zal met hen 

afstemmen over de nieuwe Wet. De volgende leden willen in de werkgroep 
plaatsnemen: Albert Klarenbeek en Priska Beens. 

Minima en schuldhulpverlening 
Overige onderwerpen 

- Voor wat betreft wonen worden de Prestatieafspraken 2022 binnenkort ondertekend 
en definitief. Het kaderdocument zoals met de werkgroep besproken wordt ook in 
november als voorlopige versie ondertekend. Dat stuk wordt ter advisering aan de 
Participatieraad aangeboden. Het advies van de Participatieraad wordt dan verwerkt 
in een addendum, dat later wordt bijgevoegd. Karl plant een vervolgafspraak voor de 
werkgroep, Joselien en Renée. Actie: Karl.  

- Er wordt gewerkt aan een subsidieregeling voor ondersteuning van activiteiten die de 
negatieve gevolgen van de coronacrisis tegengaan. De regeling kent naar 
verwachting een subsidieplafond van € 170.000,- met een plafond van 1/20 deel per 
organisatie (niet per activiteit). De regeling wordt binnenkort vastgesteld en 
gepubliceerd.  

Stand van zaken Kinderopvangtoeslagenaffaire 
- Er is nog een aantal gezinnen meer in beeld. Binnenkort wordt de Participatieraad 

uitgebreid schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken.  
 

6. Werkgroepen 
a. Werkgroep Communicatie en lokale samenwerking 

Karl wordt benaderd voor de benodigde documentatie.  
b. Werkgroep Financiën 

Geen bijzonderheden.   
c. Werkgroep Geletterdheid en digitalisering 

Mevrouw Klarenbeek: heeft inzake digitalisering een opmerking over de griepvaccinatie. In 
sommige gevallen moet dit digitaal worden aangemeld bij een landelijk platform. Het is een 
gepuzzel om dat voor elkaar te krijgen. Voor oudere mensen is dit ingewikkeld.  
Verder: mevrouw Klarenbeek verlaat de werkgroep en er blijven twee leden over. De vraag is 
of iemand zitting wil nemen in deze werkgroep.   

d. Werkgroep Gezondheid en Welzijn 
Mevrouw Schijvens is afwezig.  

e. Werkgroep Jeugd 
De heer Koster, mevrouw Meedendorp en mevrouw Klarenbeek hebben 3 november jl. een 
vervolggesprek gehad met Nel Kruit. Zij hebben uitgewisseld hoe Welstad werkt en hoe de 
samenwerking met de gemeente loopt en tegen welke zaken zij aanlopen. Er is een dik 
rapport over armoedeval in de veenkoloniën. Hierin wordt o.a. vermeld dat er te weinig 
gekwalificeerd personeel is. De Overheid komt over de brug in het kader van de jeugdhulp.  
Mevrouw Klarenbeek spreekt uit dat het maken van beleid niet stopt bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. De visie wordt gedragen door ambtenaren en de wethouders.  
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Karl zegt dat het beleid vaak voor langer wordt vastgesteld. Er is een visie op de langere 
termijn en wordt over het algemeen niet ontwikkeld kort voorafgaand aan de verkiezingen.   

f. Werkgroep Minima en Schuldhulpverlening 
De heer Ronda: de leden zitten plezierig met elkaar aan tafel. Een aantal zaken wordt 
opgepakt.   

g. Werkgroep Participatiewet 

• Motie van Jasper van Dijk “Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale 
uitsluiting”. Heeft betrekking op de “boodschappenaffaire” in de gemeente Wijdemeren. 
Deze motie moet aan de verwachte advieslijst worden toegevoegd. Gesteld wordt dat 
mensen in de bijstand giften ten hoogte van € 1.200,00 per jaar mogen ontvangen. 
Lokaal wordt overgegaan tot beleidswijziging, voorafgaand aan de wetgeving.  

• Bijeenkomst boetes en maatregelen is geannuleerd in verband met het spoeddebat over 
opvang asielzoekers in het Pagedal. Het is nog niet bekend wanneer de bijeenkomst wel 
doorgaat. Karl zal daarnaar informeren. Actie: Karl. Mevrouw Moes is toegetreden tot 
deze werkgroep.  

h. Werkgroep Toegankelijkheid 
Meneer Klarenbeek: We zitten te wachten op een reactie van het College.  

i. Werkgroep Verkeer 

• Er is een verslag van de werkgroep Verkeer van 13 september 2021 beschikbaar. Een 
tweetal onderwerpen is doorgeschoven naar een nader te noemen datum.  
De presentatie die tijdens de vergadering werd gegeven stuurt de heer. Lukens aan Karl, 
die voor verzending aan de leden van de Participatieraad zorgt.  
Voor de veiligheid in Exloërmond is maar één oplossing; een rotonde, hiervoor is 
voorlopig geen geld beschikbaar.  
Mevrouw Klarenbeek stipt het onderwerp invalideparkeerplaatsen aan. Er is gevraagd of 
informatie hierover op de site van de gemeente Stadskanaal kan komen, zodat mensen 
van buiten gemakkelijk kunnen zien waar deze parkeerplaatsen gesitueerd zijn. Wellicht 
kan op een eenvoudige manier een knop hiervoor worden toegevoegd op de website van 
de Gemeente. Hierover is al overleg geweest met de beheerder van de website. De vraag 
hierbij is of dit geschikt is voor digitaal minder vaardige mensen en laaggeletterden. De 
toegankelijkheid voor gehandicapten lijkt een “ondergeschoven kindje” bij de Gemeente, 
zo wordt opgemerkt. Hier is nog veel te verbeteren. De vraag is of wij als Participatieraad 
niet meer actie moeten ondernemen richting Gemeente, ook in het kader van de 
inclusie-agenda. Dit punt wordt wederom meegenomen bij de volgende vergadering.  

j. Werkgroep Wmo 

• Sandra heeft een presentatie gegeven over de onafhankelijke cliëntondersteuner. Karl 
zegt dat we nu moeten laten zien wat we doen voor de burgers die gebruik maken van de 
WMO en zicht moeten krijgen op hoe we dit kunnen verbeteren. Mevrouw Post merkt op 
dat er regelmatig berichten in de Kanaalstreek staan, hoe burgers in contact kunnen 
komen met Welstad. Het aanbod is er, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt.  
Niet iedereen ontvangt de krant in verband met een sticker op de brievenbus. De 
Gemeente kan er niet verantwoordelijk voor worden gehouden als mensen ervoor kiezen 
de krant niet te willen ontvangen. In samenwerking met de zorgverzekeraar komt in 
iedere huisartsenpraktijk een ondersteuner voor het sociaal domein, die voor 
doorverwijzing kan zorgen. Karl merkt op dat vragen over dit onderwerp gesteld hadden 
kunnen worden tijdens de aanwezigheid van de wethouder.  

 
7. Bespreekpunten vergadering november 2021 

a. Kennismaking burgemeester Klaas Sloots (13.30 – 14.00). Hoe gaan we dat vormgeven? 
De portefeuille van de burgemeester bestaat o.a. uit openbare orde en veiligheid.   

b. Presentatie stavaza OCO door Sandra (14.00) 
c. Karl meldt dat in oktober het concept werkplan en begroting is besproken. De volgende 

vergadering van de Participatieraad wordt dit geagendeerd. Er moet een werkplan en 
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een begroting komen. Dan kan subsidie worden aangevraagd. Het DB stelt een begroting 
op. Karl doet een voorzet voor een begroting. Actie: Karl. 

  
8. Sluiting 

De voorzitter dank ieder voor haar/zijn inbreng en sluit de vergadering.  


