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Verslag 
Vergadering:  AB Participatieraad  
Datum: Woensdag 23 maart 
Tijdstip: 13.30-16.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis, Raadzaal 1e etage 

 
1. Opening 

Albert L. opent de vergadering en is verheugd dat deze weer fysiek op het gemeentehuis kan 
plaatsvinden. Welkom aan een ieder. 

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
We beginnen met een voorstelrondje zodat Gera de PRS kan leren kennen en omgekeerd. 
 

3. Verslag en actielijst 
a. Verslag vergadering PRS 16 februari 2022  

Inhoudelijk: 
p2 punt 3b, Marjolein moet zijn Werkgroep Inburgering 
 
Naar aanleiding van: 
p4 punt 5g Werkgroep Verkeer zou 2 maart overleg hebben maar dit is verplaatst naar 30 
maart a.s. 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

b. Actielijst vergadering PRS 16 februari 2022  
Algemeen 
Punt 3. Standaard agenderen Sollicitatiecommissie is nog niet gebeurd, Colette pakt dit op. 
 
Als in het overleg van 16 februari besproken dienen de werkgroepen het initiatief te nemen 
om via Karl bij de betreffende ambtenaren aan de jas te trekken over de stand van zaken van 
diverse zaken die op de actie- en signalenlijst staan. Het is echter niet de bedoeling hiermee 
extra druk op de beleidsmedewerkers te leggen, velen zijn momenteel erg druk met de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne of met het overnemen van taken van collega’s die 
volledig met de opvang bezig zijn en niet aan hun eigen taken toekomen. Afspraken maken 
met de betreffende beleidsmedewerkers kan via Colette. Vragen per mail kunnen uiteraard 
gewoon gesteld worden. 

  

Leden: Aanwezig:  Aanwezig: 

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

Mevrouw P. Beens x 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, 
gemeente Stadskanaal 

x Mevrouw C. Huizinga, 
gemeente Stadskanaal (verslag) 

x 
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Er ontstaat een korte discussie over het al dan niet inkorten van de lijst. Wanneer je er zaken 
uit haalt raken ze mogelijk uit beeld, de PRS wil graag enige controle houden. Afgesproken 
wordt dat de punten blijven staan. Mogelijk met een extra kolom waarin een update wordt 
aangegeven.  
Wanneer er een jaarlijkse evaluatie wordt afgesproken wil de PRS kunnen navragen of die 
evaluatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Karl geeft aan dat niet van iedere evaluatie 
een (separaat) verslag gemaakt wordt, maar dat deze wordt meegenomen in reguliere 
werkzaamheden van de medewerkers. 
We werken op basis van wederzijds vertrouwen, maar navraag doen mag natuurlijk altijd. 

 
4. Mededelingen en informatie vanuit de gemeente betreffend: 

Arnold de Weerd en Robert Heuving zijn gestopt, Marjolein Nisi en Rob Veenstra zijn volledig 
bezig met de opvang van vluchtelingen. Dit betekent dat Karl er extra taken bij heeft gekregen en 
dat een aantal lopende onderwerpen op een laag pitje staat, de druk op de organisatie is enorm. 
 
Opvang vluchtelingen Oekraïne 
Karl geeft een update van de rol van de gemeente in de opvang vluchtelingen uit Oekraïne. 
Vanuit de Veiligheidsregio is het verzoek gekomen om 200 opvangplekken te realiseren. Er zijn 
momenteel ca. 80-90 vluchtelingen in de gemeente opgevangen op verschillende locaties. 
Woningen van Lefier worden met spoed in gereedheid gebracht. Er is tijdelijke opvang geregeld 
in het City Hotel, en bij Campings de Kapschuur en de Sikkenberg. Veel spullen als kleding, dekens 
en speelgoed worden via de kerken geregeld. Het organiseren van medicatie, medische en 
verloskundige zorg, kinderopvang en onderwijs worden nu door de gemeente opgepakt. 
Langduriger opvang wordt gerealiseerd in het Business park en in een leegstaand kantorenpand 
boven het busstation. 
 
Er is een noodopvang (bufferlocatie) in een evenemententent aan de Manegelaan gerealiseerd, 
hier is nog geen gebruik van gemaakt. Deze noodopvang is voor hooguit een of twee nachten, 
mensen moeten er op een veldbedje slapen. Tot nu toe lukt het met de tijdelijke opvang om 
iedereen een bed te bieden in afwachting van semipermanente oplossingen. 
De registratie en coördinatie worden gedaan door ambtenaren, de regie ligt bij Marjolein, 
medewerkers zijn beschikbaar voor 24-uurs diensten. 
Deze vluchtelingen hoeven geen asiel of verblijfsvergunning aan te vragen, ze mogen twee jaar 
blijven en reizen visumvrij. Wie wil werken mag werken, kinderen hebben recht op onderwijs, 
anders dan bij asielzoekers en statushouders. 
 
Kees vraagt hoe het financieel geregeld is. Karl geeft aan dat alle gemaakte kosten worden 
bijgehouden en integraal door het Rijk worden vergoed.  
 
Gerda vraagt welke status kinderen krijgen die hier geboren gaan worden. Karl vermoedt dat zij 
de Nederlandse nationaliteit en dus ook een Nederlands paspoort zullen krijgen. 
 
Albert K. verbaast zich erover dat er wel inzamelpunten in Onstwedde en Musselkanaal zijn maar 
niet in Stadskanaal? Marion geeft aan dat de inzameling via de kerken gaat. Hiervan is helaas 
niets online te vinden. Karl vult aan dat er  veel particuliere acties zijn buiten de coördinatie van 
de gemeente om. 
Heleen meldt dat leerlingen van het Ubbo Emmius ingezet worden om de woningen van Lefier 
woonklaar te maken, zij regelen onder meer beddengoed via Zorg & Welzijn. 
 
Albert K. informeert of er ook mensen worden ondergebracht bij particulieren? Karl antwoordt 
dat dat inderdaad gebeurt maar niet op aangeven van de gemeente, die adviseert juist om het 
niet te doen. De oproep is wel om ook deze vluchtelingen zich te laten registreren. De mensen die 
vluchtelingen opvangen worden niet gescreend.  
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Mochten mensen die vluchtelingen opvangen de gemeente om hulp vragen omdat het niet meer 
gaat met de thuisopvang dan kan de gemeente zorgen voor tijdelijke opvang op genoemde 
locaties. 
 
Marion geeft aan dat het toegezegde leefgeld voor vluchtelingen hoger is dan de NIBUD-norm 
voor mensen in de schuldhulpverlening. Dit zorgt voor wrijving en scheve gezichten bij deze 
minima. Het is een gegeven waar nu niets aan te doen is. 
 
Priska vraagt of er al een plan is op gebied van veiligheid als de vluchtelingen langer blijven en 
mogelijk voor overlast zorgen. Karl meldt dat bij de grotere opvanglocaties beveiliging aanwezig is 
en er wordt gewerkt aan de mogelijkheid dat kinderen naar school kunnen en volwassenen aan 
het werk kunnen of andere vormen van dagbesteding kunnen gaan doen. 
Marion informeert of er taken zijn die nu door ambtenaren gedaan worden mogelijk uitbesteed 
kunnen worden aan studenten van Noorderpoort? Karl antwoordt dat inzet van vrijwilligers al 
wordt gecoördineerd door de gemeente (Aafke Riepma). 
 
Vaste agenda-onderdelen 
a. Wet maatschappelijke ondersteuning 

geen bijzonderheden  
 

b. Jeugdwet 
Adviesaanvraag verordening jeugdhulp is verzonden 
 

c. Participatiewet 
geen bijzonderheden 
 

d. Minima en schuldhulpverlening 
Op 22 maart 2022 heeft het college ingestemd met het “Convenant kwaliteit en 
samenwerking gemeente Stadskanaal en beschermingsbewindvoerders”. Op 25 maart 2022 
zal wethouder Marc Verschuren het convenant gezamenlijk met de zes grootste 
bewindvoerderspartijen die actief zijn in onze gemeente ondertekenen. Met het convenant 
zorgen wij ervoor dat wij onze gemeentelijke regierol op het gebied van schulphulpverlening 
sterker kunnen uitvoeren. De stukken worden bij de agenda van 20 april gevoegd.  
 

e. Overige onderwerpen 
- Een aantal informatieverzoeken vanuit het advies Wonen vraagt meer tijd dan verwacht. De  
  reactie op het advies volgt. 
 
- Karl heeft een andere functie binnen de organisatie aanvaard, dit betekent dat hij op  
  termijn stopt met de PRS. De leden van de PRS feliciteren Karl met deze mooie kans. 
 

f. Stand van zaken Kinderopvangtoeslagenaffaire 
geen bijzonderheden 
 

g. Ingekomen post en mail 
- Sylvo Gaastra heeft namens de gezamenlijke huurdersvereniging per mail verzocht een  
  spreker te leveren voor een bijeenkomst op 6 april. Simon gaat op deze uitnodiging in en  
  Albert L. sluit aan.  
  Karl bevestigt de aanwezigheid van beide heren. 
- Er is een bijeenkomst aangekondigd van Netwerk Cliëntenraden Sociale Zekerheid  
  Arbeidsmarktregio Groningen op 25 maart, de PRS heeft een uitnodiging  
  ontvangen. De ervaring van voorgaande bijeenkomsten is dat dit niet veel toevoegt.  
  Er wordt niet op de uitnodiging ingegaan. 
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5. Werkgroepen 
a. Werkgroep Communicatie en lokale samenwerking 

Simon neemt deel aan de bijeenkomst van de gezamenlijke huurdersvereniging. Het advies 
Wonen is openbaar en mogelijk nuttig voor deze bijeenkomst. Stuurt Simon het advies toe. 
 

b. Werkgroep Geletterdheid en digitalisering 
Momenteel is er geen nieuws te melden, mogelijk komt daar op korte termijn met de komst 
van Oekraïense vluchtelingen verandering in. 
 

c. Werkgroep Gezondheid en Welzijn 
De werkgroep heeft recent geen overleg gehad, dit wordt opnieuw opgepakt. De werkgroep 
gaat inventariseren welke vragen bij de beleidsmedewerker kunnen worden neergelegd. 
 

d. Werkgroep Inburgering en Participatie 
Marjolein kan hier voorlopig geen prioriteit aan geven. Sandra van Rossem pakt zaken op, zij 
schuift bij de volgende AB aan. 
 

e. Werkgroep Jeugd 
Er is een adviesaanvraag ontvangen, op de laatste pagina staan de wijzigingen ten opzichte 
van de eerdere versie vermeld. De werkgroep heeft op woensdag 30 maart overleg, 
eventuele input vanuit andere PRS-leden is welkom. 
 

f. Werkgroep Minima en Schuldhulpverlening 
De werkgroep heeft op maandag 28 maart een afspraak met Gera. 
 

g. Werkgroep Toegankelijkheid en Verkeer 
Aangaande Toegankelijkheid heeft de werkgroep een gesprek gehad met Floor, hij heeft het 
implementatieplan laten zien, dit biedt de nodige aanknopingspunten om mee aan de slag te 
gaan. Het plan ligt al wel erg lang.  
Gerda geeft aan dat er erg weinig invalideparkeerplaatsen in Stadskanaal zijn. Daar is Albert 
K. al langere tijd mee bezig, er staan invalidenparkeerplaatsen in het GEO-portaal maar alleen 
voor vergunninghouders en de plaatsen die er zijn, zijn te smal. Volgens de gemeente 
voldoen de plaatsen aan de norm. 
De werkgroep Verkeer heeft 30 maart a.s. overleg. 
 

h. Werkgroep Wmo 
a. Terugkoppeling gesprek met Rob en Renee 

Er was 28 maart een afspraak gepland maar vanwege een miscommunicatie was de 
werkgroep fysiek aanwezig maar rekenden Rob en Renee op een overleg via Teams. 
Een volgende afspraak staat reeds gepland. 
Het heeft de voorkeur om afspraken voortaan vanuit de agenda van Colette te 
plannen, daarbij zal zij ook meteen een ruimte reserveren indien het overleg fysiek 
plaatsvindt. Actie Karl en Colette. 
 

b. Einde AVS  
Er is een procedure tegen de gemeente aangespannen, vrijdag 25 maart is de 
uitspraak. Naar aanleiding van de uitspraak komt Renée op dit onderwerp terug. 
 
Albert K. heeft een reactiebrief ontvangen naar aanleiding van de gestelde vragen 
over de PGB-begeleiding. Deze wilde hij met de werkgroep bespreken met Rob en 
Renee maar dat overleg ging niet door. Er wordt gewezen op een bijlage maar de 
bijlage bij de brief ontbreekt.  
Karl zoekt dit uit en zorgt dat de brief en bijlage de volgende keer bij de stukken 
gevoegd worden. Actie Karl en Colette. 
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i. Werkgroep Wonen 
De werkgroep gaat met Joselien aan tafel om de stand van zaken te bespreken. Simon plant 
een afspraak. 
 

 
6. Bespreekpunten vergadering 20 april 2022 

- Sandra van Rossem sluit aan in het kader van onafhankelijke cliëntondersteuning; 
- Nel Kruit van Welstad/Tinten uitnodigen om aan te schuiven bij de vergadering van mei, Heleen  
  neemt contact met haar op. Het is handig om van te voren vragen te formuleren om met haar te  
  bespreken. Marion stelt de volgende vragen voor:  
  1. Hoe hebben zij de vroegsignalering opgepakt?  
  2. Zijn zij actief met laaggeletterdheid? 
  In de vergadering van april zullen de vragen worden geformuleerd en vastgesteld; 
- Vanaf mei zullen de nieuwe collegeleden zich voorstellen. 
 

BESLOTEN DEEL VAN DE VERGADERING: 
 

7. Mededelingen en informatie vanuit de Participatieraad betreffend: 
a. Scholingsdag PRS in combinatie met afscheid vertrekkende PRS-leden 
Het DB heeft afspraken gemaakt met de Koepel voor woensdag 11 mei voor een scholingsdag. 
Albert K. heeft een programma ontvangen, er komen 12 onderwerpen op gebied van 
communicatie en advies aan de orde. Van 10.00 tot 14.00 uur is er een training, de middag laat 
een vrije invulling. Het voorstel is om aansluitend de vertrokken leden uit te nodigen voor een 
etentje. Marion en Gerda zijn 11 mei niet beschikbaar. 
De locatie is nog niet bekend, wanneer er wordt afgesloten met een diner kan het niet in 
Smeerling, een alternatief is de Weddermeerhoeve in Wedderbergen. 
Albert L. en Albert K. gaan de scheidende leden benaderen of zijn 11 mei kunnen, anders is het 
ook mogelijk om de scholingsdag en het afscheid los te koppelen. De heren komen er in de 
volgende vergadering op terug. 
 
b. Jaarverslag 2021  
Iedereen is akkoord met de stukken (brief aan gemeente, financieel jaarverslag en 
conceptjaarverslag) en Karl zal deze verzenden. 
 
c. Tijdelijke uitbreiding DB 
Christien gaat het penningmeesterschap overdragen aan Priska. Dit betekent dat Priska ook 
toegevoegd wordt aan het DB om ingewerkt te worden. Ten tijde van de overdracht bestaat het 
DB tijdelijk uit vier personen. Na volledige overdracht treedt Christien terug, deze wijzigingen 
moeten bij de KvK gemeld worden. Iedereen is akkoord met de tijdelijke uitbreiding. 
Op 22 maart is er een overdracht geweest met oud-penningmeester Tiny, Albert K. Priska en 
Christien. 
 
d. Brief aan wijk- en dorpsraden 
Brief is opgemaakt en geactualiseerd. Indien akkoord kan deze verzonden worden. 
Adressen staan in de gemeentegids. Wordt de brief per post of per mail verzonden? 
Marion stelt voor het onderwerp aan te passen. Karl verzorgt de aanpassing. 
Na verzending van de brief gaan de aangewezen tweetallen contact opnemen met de 
betreffende raden. Proactief, dus niet op een reactie wachten maar ook niet te snel na 
verzending in verband met het bespreken van de brief in de besturen. 
Priska vraagt of het de bedoeling is dat er een verslag gemaakt wordt van de gesprekken? Een 
algemene terugkoppeling is voldoende. 
 



 

6 van 6 
 

 
8. Rondvraag 

Marion geeft aan dat ze een brief met vragenlijst van de gemeente heeft ontvangen aangaande 
de beweegreden van inschrijving in de gemeente, terwijl ze er al jaren woont, de laatste mutatie 
op het adres dateert van twee jaar geleden. Karl antwoordt dat het mogelijk gaat om een 
steekproef die eens per zoveel jaren wordt uitgevoerd. 
 
Gerda vraagt of het al beter gaat met de vroegsignalering? Gera geeft aan dit maandag met de 
werkgroep verder te bespreken. 
 
Simon refereert aan het aanschuiven van Sandra van Rossem in de volgende AB, gaat ze het ook 
over de communicatie OCO hebben? Dat onderwerp gaat ze inderdaad toelichten. 
 
Christien verzoekt de declaraties in te leveren. 
 
Albert K. meldt niet aanwezig te zijn bij de AB in april (bij het DB kan hij wel aanwezig zijn). 
 
Albert L. heeft een enquête ontvangen met vragen over zijn leefomgeving, een regionaal 
onderzoek naar verhuisbewegingen. Dit blijkt hetzelfde te zijn als de vragenlijst die Marion 
noemde. 
 

9. Sluiting 
Albert L. sluit de vergadering om 15.30 uur. Dank voor ieders inbreng en aanwezigheid. 
Graag tot ziens op 20 april. 

 
  
 
 


