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Verslag 
Vergadering:  AB Participatieraad  
Datum: Woensdag 17 februari 2021 
Tijdstip: 13.30-16.00 uur 
Locatie: digitaal  

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder wordt Hielke 
Sijbesma welkom geheten. Hij is een mogelijke kandidaat voor de PRS en kijkt mee met de 
vergadering. Er zijn geen mededelingen.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 

3. Verslag en actielijst 
a. Verslag vergadering PRS 20 januari 2021 

Het verslag wordt vastgesteld en op internet gepubliceerd.  
b. Actielijst vergadering PRS 20 januari 2021 

De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
 

4. Renée Broens sluit aan om iets te vertellen over de RegioDeal 
De RegioDeal: 
De Rijksoverheid, de Provincie Groningen en de zes Oost-Groninger gemeentes hebben een 
Regio Deal gesloten. Met de Regio Deal Oost-Groningen zetten wij ons samen met het Rijk in 
om de leefbaarheid van de regio te versterken. Door in te zetten op goede opleidingen, meer 
kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van 
een mooie woonomgeving. De komende vier jaar investeren wij samen 30 miljoen euro in de 
toekomstkracht van de regio, op de vier pijlers: leren, werk en inkomen, gezondheid en 
woonomgeving.   
 
De Regio Deal is gesloten op het niveau van actielijnen, met daarin ook een afspraak over de 
verdeling van de middelen over deze actielijnen. Op projectniveau wordt jaarlijks een 
uitvoeringsprogramma opgesteld. Het eerste uitvoeringsprogramma beslaat de periode 2020 
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– december 2021 en is een uitwerking van de genoemde projecten in de Regio Deal tekst (juli 
2020). 
 
Doelstelling Regio Deal Oost-Groningen (Veendam, Pekela, Oldambt, Westerwolde, 
Stadskanaal en een klein deel van Midden Groningen (Menterwolde). 
 
Ambitie 
In de Regio Deal, vastgesteld op 13 juli 2020, is de ambitie geformuleerd om met de Regio 
Deal de brede welvaart te verbeteren en de negatieve spiraal te doorbreken. De Regio Deal 
Oost-Groningen maakt gebruik van de kracht van de regio en haar inwoners en biedt hen 
perspectief. Alle Oost-Groningers werken, zelf en samen, aan verbetering van de brede 
welvaart. Organisaties werken integraal samen om inwoners daarin optimaal te faciliteren. 
We benutten de aanwezige kracht en kennis, ontwikkelen deze verder en zetten deze in voor 
verdere verbetering van de brede welvaart. 
 
Doel 
Het doel is de basisleefbaarheid in de regio op orde te brengen en stappen te zetten naar de 
toekomst. We brengen een ontwikkeling op gang die Oost-Groningers perspectief biedt; die 
hen helpt gezond(er) te leven en te blijven investeren in hun eigen ontwikkeling. We 
investeren in goed onderwijs, passende werkgelegenheid en een gezonde leefstijl. Iedere 
Oost-Groninger zet minimaal één stap vooruit op minimaal een van de pijlers leren, werken, 
gezondheid. Daarbij investeren we in de kwaliteit van de fysieke woonomgeving in onze 
regio; in de woningvoorraad en de openbare ruimte. 
 
Actielijnen Regio Deal 
De Regio Deal Oost-Groningen kent tien actielijnen: 
1. We verbeteren het opleidingsniveau 
2. We verhogen de participatie in het onderwijs 
3. We versterken en ondersteunen de regionale economie en werkgelegenheid 
4. We vergroten de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt 
5. We verkleinen de intergenerationele armoede en schuldenproblematiek 
6. We stimuleren en ondersteunen een gezonde leefstijl 
7. We organiseren bereikbare en toegankelijke zorg 
8. We verbeteren dorpen en wijken gebiedsgericht en gericht op de toekomst 
9. We stimuleren en ondersteunen huiseigenaren bij de energietransitie 
10. We investeren in aantrekkelijkere dorps- en stadscentra 
 
Integrale aanpak 
Binnen de Regio Deal werken we integraal. De verschillende actielijnen van de Regio Deal 
raken aan de vier pijlers. Het spreekt immers voor zich dat een goede passende opleiding 
meer perspectief biedt op werk. En dat het hebben van een zinvolle dagbesteding bijdraagt 
aan de fysieke en mentale gezondheid, evenals een gezonde en prettige woonomgeving en 
een woning zonder te hoge woonlasten. 
 
Uitvoeringsprogramma 2020-2021 
In de vastgestelde Regio Deal tekst (juli 2020) is een aantal concrete projecten opgenomen. 
Daarnaast is er ruimte gehouden om, ook na het sluiten van de Regio Deal, het programma 
verder uit te werken en aan te scherpen, in samenwerking met de deelnemende overheden 
en maatschappelijke organisaties. De uitwerking van projectvoorstellen wordt opgenomen in 
een jaarlijks uitvoeringsprogramma: 2020 – 2021, 2022 en 2023. Het eerste halfjaar van 2024 
is een afrondingsperiode, waarin op basis van continue evaluatie en monitoring afspraken 
worden gemaakt voor het vervolg. In hoofdstuk 3 staat het uitvoeringsprogramma voor 
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2020-2021 beschreven aan de hand van projectbladen met een projectbeschrijving, 
beknopte begroting en planning. 
 
Uitgangspunten 
Voor alle projecten van de Regio Deal gelden de volgende uitgangspunten: 
1. Regionale betekenis; 
• resultaten moeten zichtbaar zijn voor de inwoners en organisaties in de regio; 
• uitvoerende partijen komen bij voorkeur uit de regio; 
• regionale bedrijven moeten een goede kans krijgen te participeren; 
2. Bijdrage aan minstens een van de actielijnen, zoals overeengekomen in de Regio Deal tekst 
3. Innovatief karakter (binnen project zelf en/ of in de samenhang met andere projecten) 
4. Integrale werkwijze 
Projectvoorstellen worden door de ambtelijke projectgroepen op de vier pijlers besproken en 
kunnen enkel via deze projectgroepen worden opgenomen in de jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s. 
 
Renée Broens geeft aan de hand van een voorbeeld aan op welke manier er geschoven kan 
worden met budgetten tussen de verschillende pijlers.  
 
Elke gemeente maakt een afspraak om een achterstandswijk aan te pakken en daarvoor een 
plan op te stellen. Marion Meedendorp vraagt voor welke wijk de gemeente Stadskanaal 
heeft gekozen. Renée Broens geeft aan, dat dat de wijk Maarsveld is. Daar moet nog een 
transformatie in de woningvoorraad plaatsvinden.  
 
Albert Klarenbeek vraagt zich af of er niet te veel van dit soort deals in het leven worden 
geroepen met aparte subsidiepotjes, waardoor het volgens hem onoverzichtelijk en 
inefficiënt wordt met alle verschillende stuurgroepen en werkgroepen. Hierdoor kan men het 
overzicht makkelijk kwijtraken. Hij oppert om zaken te bundelen. Het lijkt nu op vissen in 
dezelfde vijver. Renée Broens beaamt dit, waarbij ze aangeeft dat het een ingewikkeld 
netwerk betreft, waarbij sommige projecten wel en sommige projecten niet gehonoreerd 
worden. Langzamerhand komt er steeds meer lijn in. Er is budget beschikbaar en het 
uitvoeringsprogramma biedt volop handvaten om deze projecten te organiseren.  
 
Christina vraagt of er een coördinator binnen de gemeente is aangesteld die het overzicht 
heeft. Renée Broens geeft aan, dat er een overall projectleider is aangewezen, die aan de 
zijde van de gemeentesecretaris staat. Er zit ook een kleine projectgroep achter. Met die 
structuur wordt getracht e.e.a. zo goed mogelijk uit te voeren. Verder vraagt Christina naar 
de prioriteitstelling en de lobby van projecten bij diverse gemeenten. Renée Broens draagt 
een voorbeeld aan met het project de Verrijkte Schooldag. Er wordt eerst getoetst of er 
draagvlak is voor dit project om het verder uit te werken, waarbij gekeken wordt of er ook 
subsidiegeld bij de provincie of NPG beschikbaar is, zodat e.e.a. breder uitgerold kan worden 
binnen de middelen van de RegioDeal. Het lobbyen richting de NPG kan bestuurlijk zijn en 
kan zelfs op verschillende manieren plaatsvinden. Men is daar erg scherp op.  
 
Ton vraagt wat de PRS voor de RegioDeal kan betekenen. Als de PRS een fantastisch project 
weet, geeft Renée Broens aan, kan dat doorgegeven worden aan Karl. De criteria staan in de 
stukken. Albert Lukens geeft aan, dat de PRS of de werkgroep zich hierover gaat beraden.  
 
Albert Lukens bedankt Renée Broens voor de informatie. Gezien de tijd praat Renée Karl bij 
over de onderwerpen Wmo begeleiding en de ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg en 
koppelt Karl dit terug in de AB PRS vergadering van maart 2021. Actie: Karl. 
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5. Baukje Besling sluit aan om iets te vertellen over de ontwikkelingen Beschermd Wonen. 

De presentatie gaat over actuele landelijke ontwikkelingen op het terrein van Beschermd 
Wonen en wat dit betekent voor de afspraken die de Groninger gemeenten hebben gemaakt 
over het Groninger Verdeelmodel. Ook wordt uiteengezet hoe de gemeente Stadskanaal zich 
aan het voorbereiden is op het zelf verstrekken van de indicaties Beschermd Wonen vanaf 1 
juli 2021.  
 
Albert Klarenbeek wil meegeven om goed na te denken over de voor- en nadelen van dit 
soort ontwikkelingen. Hij heeft niet het idee, dat het zoveel voordelen gaat opleveren. Het 
decentraliseren blijkt niet altijd goed te gaan en is niet altijd het juiste toverwoord. Baukje 
Besling geeft aan, dat het een landelijke ontwikkeling betreft en dus wordt ingezet. Het klopt 
dat er schaduwkanten aan zitten. Worden de ouderen bijvoorbeeld niet veel te lang 
thuisgehouden. De effecten daarvan zullen zichtbaar worden. De lijn is om de mensen zoveel 
mogelijk in hun eigen omgeving op te vangen. Er ligt een duidelijke lijn en met goed verstand 
proberen we dit uit te voeren.   
 
Simon Ronda heeft in de woonvisie gelezen, dat er in Stadskanaal 18 cliënten zijn die onder 
Beschermd Wonen vallen. Hij vraagt of dat aantal klopt. Baukje Besling heeft niet inzichtelijk 
hoeveel mensen op dit moment kunnen uitstromen naar hun woning. Elk jaar doen 
gemeenten de uitvraag aan zorgaanbieders over het aantal cliënten dat kan uitstromen. 30% 
van de uitvraag wordt aangeleverd. De gemeente kan straks zelf de indicaties doen. Simon 
Ronda vraagt of Baukje iets meer kan vertellen over de Beschermd Wonen cliënten die 
gehuisvest zijn in het hofje van de Parkwijklocatie. Baukje Besling geeft aan, dat de 
consulenten binnenkort toegang krijgen tot de sociale kaart Beschermd Wonen. Die 
informatie heeft zij nu nog niet beschikbaar. Wat cruciaal is, is dat Beschermd Wonen 
cliënten 24 uur per dag toezicht nodig hebben. Simon Ronda vraagt of deze situatie tijdelijk 
of blijvend is. De groep waar geen herstel mogelijk is, gaat naar de WlZ. De groep die bij de 
gemeente overblijft, kan herstellen.  
 
De toewijzing van een passende woning gebeurt in samenwerking met de consulenten (die 
zelf de indicaties regelen) en de coördinator van de woningcoöperatie Lefier, waarbij 
rekening gehouden wordt met de behoefte van de cliënten. Marion Meedendorp geeft aan, 
dat het voor starters al lastig is om een woning te krijgen en ook voor jonge mensen die een 
huis in de gemeente willen huren en hierdoor mogelijk genoodzaakt zijn om elders naar een 
woning te zoeken. Baukje Besling geeft aan, dat dit een heikel punt betreft. Er is een 
convenant ondertekend, waarin aangegeven staat, dat er huizen beschikbaar moeten komen 
voor mensen uit Beschermd Wonen. Als dit gaat wringen, gaan de bestuurders in overleg 
met de woningcorporaties.  
 
Albert Lukens vraagt hoe e.e.a. financieel geregeld wordt. De regio Groningen ontvangt een 
bedrag voor Beschermd Wonen geeft Baukje Besling aan. Daarnaast is men bezig met een 
landelijk verdeelmodel, dat in 2023 ingevoerd wordt.  
 
Kees Koster geeft aan om ervoor te zorgen, dat het westen ons niet gaat overspoelen met 
jongeren die zich hier willen vestigen. Baukje Besling geeft aan, dat over het 
woonplaatsbeginsel nog afspraken gemaakt zullen worden. Het heeft de aandacht.  
 
Simon Ronda is benieuwd op welke manier de PRS betrokken wordt bij het vervolg.  
Beschermd Wonen valt onder de Wmo, waarbij de PRS op sommige onderdelen advies 
plichtig is. De werkgroep Wonen zal van de ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden. 
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Albert Lukens dankt Baukje Besling voor de informatie en verzoekt bij nieuwe ontwikkelingen 
de PRS daarvan op de hoogte te brengen.  
 

6. Mededelingen en informatie vanuit de gemeente betreffend: 
Wmo 
- Wat betreft de Wmo-huishoudelijk ondersteuning worden op dit moment de offertes 

van vier partijen beoordeeld, die een aanbod hebben gedaan voor het berekenen van de 
kostprijs. De inkoper en de jurist van de gemeente zijn op dit moment niet inzetbaar. 
Mogelijk ontstaat daar een knelpunt wat betreft het beoordelen van de offertes. Zodra 
er een ambtelijke voorkeur is, volgt er een collegevoorstel. 

Jeugd: geen mededelingen 
 Participatie 

- De gemeente is bezig met de uitwerking van de Regeling TONK (Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten). Dit is een aanvullende inkomensondersteunende maatregelen, 
die door het Rijk is ontwikkeld voor mensen die geen recht hebben op een uitkering 
maar wel achteruitgaan in inkomen vanwege de coronacrisis. De maatregel is bedoeld 
om inwoners te ondersteunen bij hun noodzakelijke kosten, de duur is waarschijnlijk zes 
maanden. De gemeenten dienen de regeling uit te voeren en krijgen hiervoor een 
handreiking. Het beleid rondom bijzondere bijstand wordt hiermee tijdelijk uitgebreid. 
We sluiten aan bij landelijke richtlijnen en proberen waar mogelijk maatwerk te 
verlenen. Gelet op de snelheid van de ontwikkelingen wordt de Participatieraad achteraf 
om advies gevraagd. De Participatieraad heeft enkele stukken ter kennisgeving reeds 
ontvangen.  

Minima en schuldhulpverlening: geen mededelingen, behalve de ontwikkelingen die hebben 
plaatsgevonden de afgelopen weken.  
Overige onderwerpen 
- De adviesaanvraag voor de Lokale Inclusieagenda Stadskanaal 2021 – 2022 volgt 

binnenkort. Albert Klarenbeek en Kees zijn eerder aangehaakt geweest. Inmiddels is ook 
de werkgroep uitgebreid.  

- Karl leest namens Floor Aukema een bericht voor: “De gemeente gaat aan de slag met 
de uitvoering van het gezondheidsbeleid. ‘Veel gaat al goed & samen wordt het nog 
beter’ is het vertrekpunt. De gemeente gaat de komende maanden een Lokaal preventie 
akkoord (LPA) opstellen waarin een aantal acties uit het gezondheidsbeleid worden 
uitgewerkt. In dit LPA willen wij samen met o.a. de Participatieraad afspraken maken 
over hoe wij aan de slag gaan met preventie. Hiervoor zal namens de gemeente Edith 
Frijlink als projectleider binnenkort contact opnemen voor een toelichting. Edith heeft 
voor de gemeente Stadskanaal ook het Sportakkoord Stadskanaal opgesteld, dus voor 
een aantal al bekend. Wij denken aan een tweetal sessies voldoende te hebben voor 
een LPA op hoofdlijnen. Voor deze sessies wordt een lid van de Participatieraad door 
Edith uitgenodigd. Dit LPA gaan wij gebruiken voor het aanvragen van subsidie voor de 
uitvoering. Kortom een mooie uitdaging om samen mee aan de slag te gaan. Wij 
rekenen alvast op uw medewerking, inbreng en inzet.” Karl suggereert dat een lid van de 
werkgroep Gezondheid en Welzijn aanhaakt. De volgende leden nemen deel: Inge in 
ieder geval. Karl stuurt de uitnodiging door aan de PRS. Actie: Karl 

- Naar aanleiding van het gesprek met de Werkgroep Wonen is er nog meer informatie 
gekomen over de budgettrainingen die in de Prestatieafspraken zijn opgenomen. De 
budgettrainingen worden door Lefier ingekocht bij Schuldsupport, een bedrijf uit 
Stadskanaal. Ze hebben goede trainingen ontwikkeld die zowel fysiek als online zijn te 
volgen. Iedere huurder van Lefier die deel wil nemen is welkom – Lefier betaalt de 
deelname. De praktijk wijst uit de huurders overwegend niet zelf kiezen voor een 
training, dit doen ze pas na aandrang van Lefier. Lefier is al een tijdje in gesprek met 
Welstad en de GKB om de budgettraining anders te organiseren en meer integraal 
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onderdeel te laten zijn van de aanpak schuldenproblematiek. Ook de 
VoorzieningenWijzer zou hier dan mooi bij kunnen aansluiten. Karl zoekt uit of de 
afspraken naast Lefier ook voor Woonservice gelden. Actie: Karl.  

- Karl heeft de leden gevraagd deel te nemen aan een gesprek met bureau KWIZ over de 
toegang tot het sociaal domein in Stadskanaal. De volgende leden nemen deel: Inge, 
Heleen, Ton, Kees en Christien Bakker. Karl geeft dit door inclusief telefoonnummer en 
emailadres aan de onderzoekers. Actie: Karl 

Stand van zaken Kinderopvangtoeslagenaffaire 
- Inmiddels hebben we de gegevens van zeventien gezinnen ontvangen. De helft van hen 

is inmiddels gesproken door Karl. Het algemene beeld is dat veel mensen hun schulden 
hebben opgelost en afbetaald, maar dat ze verschillende lange termijn gevolgen 
ervaren. Te denken valt aan scheiding, verhuizing en gezinsproblemen. De meeste 
mensen geven echter aan zich goed te redden. Karl heeft al contact gehad met een 
aantal gezinnen en geeft een toelichting wat er zoal speelt. Het zijn intensieve 
gesprekken. Veel gezinnen kunnen zich wel redden en kijken positief uit naar de 
toekomst. Daarnaast zijn er ook een aantal schrijnende situaties bij. De PRS spreekt zijn 
waardering uit naar Karl/de gemeente over de wijze waarop dit wordt opgepakt. De 
signalen over vervolgschade van de gezinnen wordt via Marc Verschuren eventueel 
doorgespeeld richting Den Haag. Karl wordt getipt om deze gezinnen na veertien dagen 
nog eens op te bellen om te vragen of ze nog ergens mee geholpen kunnen worden. Karl 
neemt dit idee ter harte.  

 
7. Werkgroepen 

a. Werkgroep Communicatie 
De werkgroep vindt het belangrijk dat de PRS van zich laat horen en denkt erover na om 
binnenkort een nieuwsbrief uit te brengen. Simon, Ina en Kees gaan hiermee aan de slag.  

b. Werkgroep Financiën 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.  

c. Werkgroep Geletterdheid en digitalisering 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.  

d. Werkgroep Gezondheid en Welzijn 

• Uitvoeringsplan Gezondheidsbeleid 2020 – 2024 (zie 3 bijlages) 
Het uitvoeringsplan wordt ter kennisgeving aangenomen.  

e. Werkgroep Jeugd 
Marion en Inge hebben een onlinecursus bij De Koepel aangevraagd, dit was 
goedgekeurd door het DB PRS. Inge heeft net de data van de cursus doorgekregen, zij 
gaan zich nu beraden wanneer ze de onlinecursus gaan volgen.   

f. Werkgroep Lokale Samenwerking (in ruste) 
Vanwege corona ligt deze werkgroep stil. Karl is de trekker van deze werkgroep en zal de 
leden bijeenroepen zodra de mogelijkheid er is.  

g. Werkgroep Minima en Schuldhulpverlening 

• Mails met antwoorden op de aanvullende vragen m.b.t. de werkgroep 
armoedebeleid. 
De vragen zijn naar tevredenheid van de werkgroep beantwoord.   

• Terugkoppeling gesprek met wethouder Verschuren en Arnold de Weerd. 
Marion deelt mee, dat de brief over de beleidswijziging voor het verstrekken van 
bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering naar de raad is gezonden. 
Naar aanleiding daarvan heeft de werkgroep een gesprek gehad met de wethouder 
en Arnold de Weerd. Afgesproken is, dat de PRS de volgende keer eerder wordt 
benaderd en op de hoogte wordt gehouden.  
Met betrekking tot de preventie van vroeg signalering geeft Marion aan, dat er nog 
niks concreets is afgesproken, wat loopt dat loopt. Er zijn wat signalen die worden 
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opgepakt door consulenten van team Werk en Inkomen. Marion hoopt dat stichting 
Welstad ook verwijzingen doorgeeft aan de GKB.  
Voor wat betreft de korting die gegeven wordt op bijzondere bijstand met betrekking 
tot beschermingsbewind, daarvan heeft de werkgroep niet de indruk dat het besluit 
wordt teruggedraaid. De PRS ontvangt hierover nog een brief van het college.   
Simon Ronda heeft een verslag gemaakt van het gesprek, deze wordt rondgestuurd, 
zodat iedereen kennis kan nemen van wat er besproken is. Actie: Simon/Petra 

h. Werkgroep Participatiewet 
a. Ter kennisgeving: informatie over TONK (zie 3 bijlages) 

Volgens de PRS is het niet eenvoudig om hiervoor (Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten) in aanmerking te komen. Karl geeft aan, dat dit de informatie 
is, die we tot nu toe weten. De Rijksoverheid is bezig met het uitwerken van een 
handrekening, waarna de gemeenten de regeling kunnen uitvoeren. De werkgroep 
wordt van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.  

i. Werkgroep Publiek Vervoer 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.  

j. Werkgroep Toegankelijkheid 
De werkgroep heeft twee gesprekken gevoerd met Floor Aukema en is in afwachting van 
de adviesaanvraag, die met de voltallige werkgroep besproken zal worden.  

k. Werkgroep Verkeer 
Christina geeft aan, dat de gemeentelijke reinigingsdienst de 
gehandicaptenparkeerplaats bij haar voor de deur als opslagplaats voor sneeuw heeft  
gebruikt. Ze heeft een melding gedaan in FIXI, maar daar is niks mee gebeurd. Albert 
Lukens neemt dit mee naar de werkgroep. Actie: Albert.   

l. Werkgroep Wmo 
a. Lid klankbordgroep traject Onafhankelijke Cliëntondersteuning: Karl geeft aan dat 

Tiny, Siny en Heleen lid zijn van de cliëntenraad en Welstad en dat zij in het 
voortraject hebben meegedacht. Samen met Sandra van Rossem zijn al afspraken 
gemaakt, wie in welke groep zitting neemt. De volgende AB PRS vergadering schuift 
Sandra aan, dan zetten we het op de agenda. Actie: Petra  

b. Conceptbrief werkgroep Wmo aan het college: het AB PRS gaat akkoord met deze 
brief. Karl zorgt voor verzending van de brief aan het college en de betreffende 
ambtenaar. Actie: Karl.  

m. Werkgroep Wonen 
a. Verslag Werkgroep Wonen met Joselien en Karl 

Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen.  
 

8. Bespreekpunten vergadering maart 2021 
a. Sandra van Rossem sluit aan om de PRS bij te praten over OCO (Onafhankelijke Client 

Ondersteuning)  
 

b. Let op: deze vergadering is op 10 maart! Het indienen van het jaarverslag en het 
financieel jaarverslag kan tot uiterlijk 1 juni 2021. Actie: Albert Klarenbeek/Christien 
Bakker.  

 
Hielke Sijbesma (beoogd PRS lid) heeft de PRS-vergadering meegemaakt en bedankt de PRS voor de 
gastvrijheid. Hij vond dat er veel informatie op hem afkwam. Albert Lukens bedankt hem voor zijn 
aanwezigheid en houdt contact met hem over het verdere vervolg.  
 
  



 

8 van 9 
 

BESLOTEN DEEL VAN DE VERGADERING: 
 

9. Mededelingen en informatie vanuit de Participatieraad betreffend: 
a. Sollicitatiecommissie: het DB heeft de werving van nieuwe leden besproken. Hielke 

Sijbesma heeft deze vergadering bijgewoond, dat is een eerste stap. Albert Klarenbeek 
wist ook iemand, maar dat gaat niet meer door. Degene die Christien had voorgesteld, 
wil alleen meekijken bij een fysieke AB PRS vergadering. De ontwikkelingen worden 
afwacht en het is fijn dat de PRS een mogelijke kandidaat achter de hand heeft.   

b. Werkgroepenindeling: Inge wordt toegevoegd aan de werkgroep Gezondheid en Welzijn. 
Actie: Karl. De werkgroepen Financiën en Wmo hebben geen voorzitter. In het DB is 
afgesproken om iemand als voorzitter aan te wijzen op het moment dat er iets van hen 
verwacht wordt en die de leden dan bijeenroept. Tiny verwacht dat Heleen mogelijk wel 
voorzitter van de werkgroep Wmo wil worden. Albert Lukens zal Heleen vragen en 
koppelt dit weer terug aan Karl. Actie: Albert Lukens/Karl.   

c. Begeleiding De Koepel (zie bijgaande mail) + reactie DB: De Koepel doet ons een aanbod 
om mee te kijken met de PRS en de gemeente. In het DB is afgesproken om ons eerst te 
focussen op het huishoudelijke regelement en het verstevigen van de samenwerking met 
de gemeente. Mocht het de komende maanden nergens toe leiden, dan kan er altijd nog 
contact worden gezocht met De Koepel. Albert Klarenbeek vult aan om ondersteuning 
van De Koepel te verwerken in een scholingsdag. Dat zou een optie kunnen zijn.   

d. Terugkoppeling gesprek van het DB d.d. 04.02.2021 met Marc Verschuren: Albert Lukens 
doet verslag van het gesprek. Naar aanleiding van de brief was het verzoek om als DB 
met wethouder Verschuren in gesprek te gaan. Het was een constructief gesprek. De 
bezwaren die de PRS had zijn geventileerd en er werd begrip getoond voor ons 
standpunt. In een latere fase kwam in een gesprek tussen de werkgroep en de 
wethouder naar voren, dat er in het voortraject wel over was gesproken om de PRS wel 
of niet te betrekken, dit is nog met de jurist besproken, maar toen is besloten om de PRS 
er niet bij te betrekken. De wethouder vond dat dat eigenlijk niet zo handig was geweest. 
We hebben afgesproken, dat als de werkgroep een gevraagd of ongevraagd advies wil 
inbrengen, zij eerst met de wethouder in gesprek gaan, wat tot verduidelijking kan 
leiden. Daarna kan het advies dan naar het college worden gestuurd. Dan worden de 
stukken ook doorgestuurd naar de raad, daar kan de PRS op rekenen. Albert Klarenbeek 
vult aan, dat de brief bij de wethouder terecht is gekomen in de overgangssituatie, 
waarbij hij geen voorkennis had. De wethouder stemde ermee in, dat ook de 
ongevraagde adviezen worden doorgestuurd naar de raad en dat dit wordt vastgelegd in 
het huishoudelijke reglement (borging), wat we hiermee gaan updaten. Karl geeft aan, 
dat het huishoudelijke reglement in 2013 is vastgesteld en dat er in 2015 nog een kleine 
wijziging is doorgevoerd. In 2019 had het huishoudelijk regelement opnieuw moeten 
worden geactualiseerd en vastgesteld en dat is niet gebeurd. Er komt een actualisatie 
van het huishoudelijk reglement en dat wordt in het DB van maart 2021 besproken. 
Hiermee hebben we goede bindende afspraken gemaakt.    

e. Actualisatie Huishoudelijk Reglement: Karl actualiseert het huishoudelijk reglement als 
ook het protocol voor de declaraties. Dit komt in het DB en AB van maart aan de orde. 
Actie: Karl/Petra  

 
10. Rondvraag 

Siny Drent verwijst naar een artikel in de krant over een waardering van vijfduizend euro 
voor pleegouders, dat uiteindelijk niet door is gegaan en vergeleken met mantelzorgers 
ongelijkheid aanbrengt. Siny geeft aan, dat ze de pleegouders ook als mantelzorgers hadden 
kunnen aanmerken om op deze manier de problematieken te voorkomen waarbij met twee 
verschillende budgetten wordt gewerkt. Karl geeft aan, dat in de raadvergadering van 
december 2020 is besloten om de waardering voor de mantelzorgers in verband met de 
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bezuinigingen te halveren naar € 50,00 met het idee om het bedrag dat jaarlijks niet wordt 
ingezet weg te ramen en dit budget in te zetten voor de waardering van de pleegouders. Het 
is in die zin een gecompliceerde situatie, omdat de gemeente onder preventief toezicht staat 
en hiervoor budget moet aanvragen bij de provincie indien het strikt noodzakelijk is. De 
waardering van de pleegouders betreft hier een wens.  
 
Er wordt nogmaals aangegeven om de begeleiding van De Koepel met betrekking tot het 
versterken van de samenwerking tussen de PRS en de gemeente te verwerken in een 
scholingsdag. Dit wordt aangegeven op de PRS actielijst. Actie: Petra 

 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.  
  
 
 


