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1. Opening
Albert Lukens opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder Priska
Beens en Gerda Karmelk. Zij zijn als gast bij deze vergadering aanwezig en zij hebben mogelijk
belangstelling om toe te treden tot de PRS. Verder worden Hermien Tepper en Marleen
Bruinsma welkom geheten, zij geven een toelichting bij agendapunt 3 en 4.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. 13.30 uur tot 14.00 uur: Hermien Tepper geeft een toelichting over de plannen
laaggeletterdheid.
In de arbeidsregio Groningen is een plan van aanpak opgesteld om inzet te plegen op
laaggeletterdheid. Om daadkrachtiger te kunnen optreden is besloten om dit provinciaal in te
steken. Er zijn een aantal speerpunten voor de arbeidsmarktregio opgesteld en vertaald in
een lokaal plan, dit moet nog door het college worden vastgesteld.
Regionaal wordt ingezet op het taalhuis, om
• de taalhuizen te certificeren
• laaggeletterdheid te herkennen
• in te zetten op de werkgeversaanpak
• het lezen te bevorderen
• taalambassadeurs in te zetten
• een online provinciaal platform te ontwikkelen
• regionale campagne op te starten om de activiteiten voor het voetlicht te brengen
Gemeentelijk zijn er geen extra middelen beschikbaar en proberen we daarin creatief te zijn.
Gedacht kan worden aan het digitale steunpalet of het OCO. Daar zijn wel middelen en het
dient meerdere doelen. Daar wordt laaggeletterdheid op aangehaakt om onder andere
vanuit het digitale steunpalet filmpjes te maken voor de laaggeletterden.

1 van 7

Albert Lukens vraagt hoe men laaggeletterden in beeld brengt. Hermien geeft aan, dat
stichting lezen en schrijven daar tools voor heeft evenals Movisie. Mensen die in de
schuldhulpverlening zitten hebben hier geen interesse voor. Het is wel belangrijk om deze
mensen in beeld te hebben, zodat ze mogelijk op een later moment in kunnen stappen. Het
gaat ook om het opbouwen van vertrouwen. Deze mensen zijn vaak heel alert. Het is ook
belangrijk om te starten vanuit een hulpvraag die de cliënt heeft.
Christina geeft aan, dat dat het startpunt van hun problemen kan zijn, dat men bijvoorbeeld
de brieven niet opent. Het is wel heel urgent, dat men er aandacht aan besteedt. Hermien
antwoord hierop door te zeggen, dat het voor degenen die de training signalering doen, ook
een eye opener is om te zien hoe handig mensen zijn om dingen te verbergen.
Christina vraagt zich af op welke manier het regioplan Groningen past in de RegioDeal
Groningen en Kans voor de Veenkoloniën en of er verbinding met elkaar wordt gezocht.
Hermien geeft aan, dat de bibliotheken in verband met corona niet open zijn. De vrijwilligers
van het taalhuis zitten vaak in de kwetsbare leeftijd en hebben geen interesse om wat buiten
de deur te doen. De inloopspreekuren bij stichting Welstad waren niet mogelijk. Over zes
weken begint de zomervakantie. Er moet nog heel wat gebeuren om de taalmedewerkers
weer te activeren. Niet iedereen is gevaccineerd en het kost veel moeite om de mensen
digitaal betrokken te houden. Het taalhuis kent 56 deelnemers, het aantal vrijwilligers heeft
Hermien niet paraat.
Christina geeft verder aan, dat de zoekfunctie van de gemeentelijke website niet op orde is,
omdat je bij het ingeven van de zoekterm taalhuis ergens anders terecht komt. Ook het
voorleesfunctiemicrofoontje werkt niet. Hermien is blij met deze opmerkingen en neemt ze
mee om e.e.a. aan te passen.
Kees Koster vraagt zich af wat de bedoeling is van het certificeren van het taalhuis, omdat
veelal met vrijwilligers wordt gewerkt en hoe zich dat verhoudt tot het resultaat, het
kwaliteitsvraagstuk. Hermien geeft aan, dat de certificering alle taalhuizen in Nederland
betreft. Er wordt een nulmeting gedaan om te komen tot verbeterpunten van alle taalhuizen.
De certificering wordt opgelegd. Kees Koster kan zich daar niet in vinden. Alles moet gratis,
maar de certificering mag wel geld kosten. Hiervan zijn de laaggeletterden de dupe. Hermien
geeft aan, dat ze ervoor strijdt om de 8 uren, die daarvoor beschikbaar zijn, daarvoor worden
ingezet.
Simon Ronda vraagt of de PRS wordt betrokken bij het lokale plan, dat door het college nog
moet worden vastgesteld. Kan de PRS een adviesaanvraag tegemoetzien? Hermien gaat
e.e.a. afstemmen met Johan Hamster.
Albert Lukens bedankt Hermien voor haar inbreng.
4. 14.00 uur tot 14.30 uur: Marleen Bruinsma geeft een toelichting over de ontwikkelingen
pilot voorliggende voorziening jeugd
Karl geeft aan, dat Johan Hamster tijdens de vorige vergadering een aantal thema’s heeft
belicht. Toen heeft hij aangekondigd, dat in de gemeente een pilot wordt gedraaid.
Vervolgens heeft Karl Marleen Bruinsma uitgenodigd om daar iets meer over te komen
vertellen.
De gemeente Stadskanaal heeft in 2020 de opdracht gegeven om te onderzoeken of het
mogelijk is om de kosten van de jeugdhulp een halt toe te roepen door een deel van de nu
nog geïndiceerde jeugdhulp op andere wijze in het voorliggend veld aan te bieden.
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Deze vraag sluit aan bij een business case die medio 2020 is gepresenteerd, waarin een
besparingspotentieel is aangetoond voor het heralloceren van lichtere vormen van
geïndiceerde jeugdhulp.
Vervolgens is de Pilot Team Snel Verder opgestart en ambitieus neergezet. De pilot moest
zicht geven op de mogelijkheden om een deel van het geïndiceerde jeugdhulpaanbod anders
aan te bieden in het voorliggend veld. Met als doel een deel van de Stadskanaalse jeugdigen
en zijn/haar omgeving (vroeg)tijdig passende ondersteuning aan te bieden, waardoor
(teveel) langdurige, en/of meervoudig ambulant hulpaanbod zou worden beperkt en er een
significante kostenbesparing ontstaat. Daarbij was het uitgangspunt dat de pilot zicht moet
geven op succesvolle manier van herallocatie van geïndiceerde jeugdhulp en het wegnemen
van ‘drempels’ waardoor de toename van geïndiceerde jeugdhulpkosten kunnen worden
omgebogen.
Op basis van deze pilot is geadviseerd om dit werkmodel op te nemen in de Jeugdhulp
voorziening van de gemeente Stadskanaal. Om aan jeugdigen en gezinnen hulp te blijven
bieden.
Albert Lukens vindt het een goed onderbouwd verhaal en vraagt zich af hoe zich dit in de
praktijk met elkaar verhoudt. Marleen Bruinsma geeft aan, dat het in het adviesrapport niet
alleen gaat over harde cijfers, maar ook over de voordelen van dit model. Vroegtijdig
hulpbieden, zonder drempels, met ondersteuning en versterking. Als het meer oplevert op
langere termijn, dan verwachten we dat de jeugdigen geen gebruik meer hoeven te maken
van de dure jeugdhulp.
Albert Lukens geeft aan, dat er een deken van financiële noodzakelijkheid boven hangt. Dat
moet volgens hem liggen bij degene die de hulpvraag heeft. Volgens Marleen Bruinsma klopt
dit. De oplossing die geboden wordt is voor jeugdigen binnen de gemeente Stadskanaal. Er is
naast de inhoud ook ingestoken op een financieel voordeel. De kwaliteit van deze interventie
levert veel meer op voor jeugdigen. Het is opvallend, dat niet alleen de jeugd ondersteuning
nodig heeft, maar dat er in de omgeving problemen ontstaan waar de jeugdige last van
heeft. Alleen focussen op de jeugdige is niet altijd de beste route. Problemen om de jeugdige
heen, daar is het op gestoeld.
Albert Klarenbeek heeft het adviesrapport gelezen dat vooral is geënt op de bezuinigingen.
Hij mist de menselijke maat. Marleen Bruinsma geeft aan, dat er gebruik is gemaakt van het
cliëntvolgsysteem EPD van stichting Welstad. Op deze manier kan de jeugdige/het gezin snel
hulp worden geboden.
Siny Drent vraagt wat de werkwijze is als er een aanvraag binnenkomt voor een jeugdig
iemand met problemen thuis. Marleen Bruinsma deelt mee, dat er een formulier wordt
ingevuld en aan de hand daarvan een analyse gesprek plaatsvindt met het team Snel Verder
om degene vervolgens door te verwijzen met als doel de beste zorg verlenen.
Inge Schijvens vraagt naar de kosten van jeugdhulp. Marleen Bruinsma geeft aan, dat hoe
gespecialiseerder de hulp is, hoe hoger het kostenplaatje. Daarom wordt de gerichte
uitvoering in eerste instantie neergelegd bij gezinscoaches bijvoorbeeld van stichting
Welstad (generalisten). Zo hou je met hele dure specialisten met gerichte inzet de vinger aan
de pols.
Christina geeft aan, dat het een kortlopend traject is geweest en ze vraagt zich af of men nu
weer terugvalt in het oude patroon. De inkoop RIGG zou ingaan op 1 januari 2022.
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Door corona is dit vertraagd. Er is akkoord gevraagd om door te gaan met de verlengde pilot
en dit onder te brengen bij Stichting Welstad. De pilot loopt nog steeds door en de
aanmeldingen blijven binnen komen. De aanmeldingen komen vanuit de GGD en het CJGV,
dit zijn de officiële partijen. In de toekomst wil men meer aansluiten bij scholen. Het zou
mooi zijn als scholen een lijntje hebben met het team Snel Verder.
Albert Lukens dankt Marleen voor de presentatie. Het belangrijkste is dat degene die hulp
nodig heeft ook hulp krijgt en dat de wachtlijsten worden weggewerkt.
5. Verslag en actielijst
a. Verslag vergadering PRS 21 april 2021
Het verslag wordt vastgesteld en op de website van de gemeente Stadskanaal geplaatst.
b. Actielijst vergadering PRS 21 april 2021
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.
6. Mededelingen en informatie vanuit de gemeente betreffend:
Wmo
- De colleges van Stadskanaal en Oldambt hebben ingestemd met het koersdocument
voor het inkoopproces Wmo-begeleiding. Het koersdocument legt de beleidsmatige
basis voor de vervolgstappen in het inkoopproces. De Participatieraad heeft
deelgenomen aan een interactieve oriëntatie-bijeenkomst hiervoor en heeft input
geleverd. Daarvoor nogmaals hartelijk dank. Het vastgestelde koersdocument staat op
de website van Oldambt. https://www.gemeente-oldambt.nl/ondernemen/inkoopaanbesteden/aanbestedingen. Op de website van Stadskanaal komt een verwijzing
hiernaartoe.
Participatie
- Wat betreft het gebruik van de TONK geeft Karl aan dat het aantal aanvragen nog steeds
vrij laag is. Tussen de vorige en de huidige vergadering is het aantal aanvragen met een
forse handvol toegenomen.
Minima en schuldhulpverlening
- Het college heeft schriftelijke raadsvragen van de PvdA en de SP beantwoord over
bijstandsboetes. De beantwoording wordt ter kennisgeving bij de stukken van het AB
van juni 2021 gevoegd.
Overige onderwerpen
- De fracties SP, PvdA, Gemeentebelangen Stadskanaal (GBS) en Lokaal Betrokken hebben
schriftelijke vragen over menstruatie-armoede aan het college gesteld. De
beantwoording daarvan wordt ook bij de stukken van het AB van juni 2021 gevoegd.
- Het concept van de Actieagenda lokale inclusie is toegezonden aan de werkgroep en de
Participatieraad als geheel. Op korte termijn volgt ook de formele adviesaanvraag.
- Sandra nodigt de PRS uit om het digitaal steunpalet te testen. Het zou fijn zijn als zij dit
uitvoerig doen. Sandra stuurt de link en instructie eind mei of begin juni toe. Tijdens het
AB van juni 2021 sluit Sandra nogmaals aan bij de PRS om input op te halen. Actie:
Petra, AB juni.
Stand van zaken Kinderopvangtoeslagenaffaire
Er zijn geen bijzonderheden te melden. Het aantal gezinnen neemt nog steeds
langzaamaan toe. Veelal zijn nieuwe gezinnen mensen die door de Belastingdienst zijn
benaderd, omdat zij in een veelal ver ververleden mogelijk zijn gedupeerd. Veel ouders
zijn dat zelf al lang ‘vergeten’. Zij krijgen wel ook gewoon een persoonlijk aanbod van
hulp en ondersteuning door de gemeente. Tip: mensen aanmelden bij ‘Schuldhulmaatje’,
zij stimuleren, ondersteunen en bieden een luisterend oor om mensen met schulden
verder te helpen. Karl neemt dit mee.
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7. Werkgroepen
a. Werkgroep Communicatie
Geen mededelingen.
b. Werkgroep Financiën
Geen mededelingen.
c. Werkgroep Geletterdheid en digitalisering
Geen mededelingen.
d. Werkgroep Gezondheid en Welzijn
Geen mededelingen.
e. Werkgroep Jeugd
Geen mededelingen.
f.

Werkgroep Lokale Samenwerking (in ruste)
Geen mededelingen.

g. Werkgroep Minima en Schuldhulpverlening
Geen mededelingen.
•

Bericht namens Arnold de Weerd en Marc Verschuren inzake GKB
Er is een GKB-onderzoek gestart met betrekking tot de financiële dienstverlening. Tot
juni 2023 kan de gemeente Stadskanaal nog aangesloten blijven bij de GKB en is de
financiële dienstverlening voor onze inwoners met problematische schulden
gewaarborgd. Wij volgende de GKB-ontwikkelingen op de voet en worden door hen
op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen. De brief wordt voor
kennisgeving aangenomen.

h. Werkgroep Participatiewet
Reactie op PRS-advies Beleidsregels TONK (zie bijgaande email van Arnold de Weerd)
De werkgroep heeft een advies uitgebracht. Het college was content met het ontvangen
van het advies van de Participatieraad. Wethouder Verschuren zal het college over het
advies informeren. Mocht het college besluiten om de beleidsregels te herzien, dan
stellen zij de PRS daarvan op de hoogte. Geen mededelingen.
i.

Werkgroep Publiek Vervoer
Geen mededelingen.

j.

Werkgroep Toegankelijkheid
• Concept Actieagenda lokale inclusie 2021-2024 (zie bijgaande email en document)
De werkgroep neemt de informatie voor kennisgeving aan en wacht de
adviesaanvraag af.

k. Werkgroep Verkeer
Geen mededelingen.
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l.

Werkgroep Wmo
Brief college met beantwoording vragen PRS d.d. 04.05.2021
De werkgroep is van mening, dat de brief erg lang op zich heeft laten wachten en dat zij
teleurgesteld is in de beantwoording. In de brief worden namelijk weinig concrete
antwoorden gegeven. De werkgroep wil graag met de beleidsmedewerkers Rene Broens
en Rob Veenstra in overleg om hierover door te praten. Van tevoren bereidt de
werkgroep zich voor. Petra plant deze overleggen in. Eerst een uur voorbereiding met
elkaar en daarna sluiten Renée en Rob hierbij aan. Actie: Petra

m. Werkgroep Wonen
Simon Ronda heeft naar aanleiding van de vorige vergadering een e-mail gestuurd naar
Joselien Pijpker met de vraag wat de ontwikkelingen zijn van de woonvisie en de
prestatieafspraken. Ook de migratiediscussie heeft hij aan de orde gesteld. Tot op heden
heeft hij nog geen reactie ontvangen. Karl geeft aan dat Joselien werkt aan een reactie
en dat Simon binnenkort een antwoord kan verwachten.
8. Bespreekpunten vergadering juni 2021
Sandra van Rossem sluit samen met Noortje Ahlers van stichting Welstad aan om input op te
halen voor de digitalisering van het steunpalet.
De gasten verlaten de vergadering, omdat aansluitend het besloten deel van de vergadering
plaatsvindt.
BESLOTEN DEEL VAN DE VERGADERING:
9. Mededelingen en informatie vanuit de Participatieraad betreffend:
a. Sollicitatiecommissie
Priska Beens en Gerda Karmelk hebben beide een sollicitatiebrief gestuurd, hiermee
geeft Albert Klarenbeek aan, dat er binnenkort een sollicitatieprocedure wordt
opgestart. Brenda Moes heeft te kennen gegeven, dat ze in september graag wil starten
als lid van het AB PRS. Zij heeft nog geen sollicitatiebrief gestuurd. Op het gemeentehuis
kan men nog niet afspreken, de sollicitatiecommissie zou kunnen uitwijken naar een
publieke ruimte. De sollicitatiecommissie gaat hiermee aan de slag.
b. Rooster van aftreden
Het rooster van aftreden heeft de aandacht.
10. Rondvraag
Christina meldt dat de FIXI-app niet goed werkt. Als je een melding doet, wordt aangegeven,
dat de melding is afgehandeld, maar in de praktijk blijkt dit niet zo te zijn.
Naar aanleiding van een vraag over de invulling en ontwikkelingen in het centrum van
Stadskanaal, geeft Karl aan, dat op www.centrumvernieuwing alle informatie te vinden is.
De provincies Groningen en Drenthe krijgen er de komende drie jaar 1000 openbare
laadpalen voor elektrische auto’s bij. Daarmee moet een dekkend laadnetwerk voor
elektrische rijders ontstaan. Er wordt gevraagd of de gemeente Stadskanaal hier ook aan mee
doet. Karl geeft aan, dat het een provinciale ontwikkeling is, het antwoord is dus ja.
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Er heerst enige frustratie bij de PRS leden naar aanleiding van de presentatie van Marleen
Bruinsma over het project Jeugd. Volgens de PRS zou deze doelstelling 2015 al gehaald
moeten zijn.
Karl geeft aan dat de subsidie voor 2020 is vastgesteld op € 10.110,00. In 2020 is een
voorschot van € 18.000 verstrekt. Het verschil betaalt de PRS terug. De factuur hiervoor
wordt toegestuurd aan Christien.
11. Sluiting
Albert Lukens sluit de vergadering.
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