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1. Opening
Albert Lukens opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wethouder Johan Hamster wordt
in het bijzonder welkom geheten, hij geeft een toelichting bij agendapunt 4. Hermien Tepper
heeft zich helaas laten verontschuldigen. Zij schuift in de AB PRS vergadering van 19 mei 2021 aan
om een toelichting te geven op de plannen van laaggeletterdheid. Brenda Moes is als gast bij de
vergadering aanwezig en een mogelijke kandidaat voor de PRS. Albert Lukens hoopt dat ze een
goede indruk krijgt van de PRS. Daarnaast hoopt Albert dat de PRS straks weer fysiek bij elkaar
kan komen.
2. Vaststellen agenda
Albert Klarenbeek heeft namens de werkgroep Toegankelijkheid een brief opgesteld. Deze brief
wordt toegevoegd aan agendapunt 7j. Verder wordt afgesproken, dat agendapunt 3 na
agendapunt 5 wordt behandeld. Hiermee wordt de agenda vastgesteld.
3. Verslag en actielijst
a. Verslag vergadering PRS 10 maart 2021
Het verslag wordt vastgesteld en op de website geplaatst.
b. Actielijst vergadering PRS 10 maart 2021
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.
4. 13.30 uur tot 14.00 uur: wethouder Johan Hamster geeft een toelichting over de
ontwikkelingen van de thema’s in zijn portefeuille.
Johan Hamster geeft aan, dat zijn portefeuille de laatste maanden in het teken staat van 3
hoofddossiers, te weten: de gemeentefinanciën; het signaal van de gemeenteraad om een niet
sluitende begroting bij de provincie in te dienen is breed opgepakt in de lokale, regionale en
landelijke media en de wethouder hoopt, dat het effect gaat hebben. In opdracht van de
provincie vindt er op dit moment een begrotingsonderzoek plaats en wordt er een herstelplan
opgesteld. Dit plan moet inzicht geven in het feit op welke punten de gemeente wellicht nog zou
kunnen bezuinigen. Daarnaast is er geld nodig vanuit het Rijk voor de taken in het sociale domein
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en ook meer geld voor de gemeentefinanciën als geheel. Het herstelplan kent drie mogelijke
uitkomsten die door de wethouder worden toegelicht. Volgend jaar vinden de
gemeenteraadsverkiezingen plaats, wat ook een relevante factor is in het geheel. De wethouder
houdt de PRS op de hoogte van de ontwikkelingen.
Siny Drent geeft aan, dat er een paar jaar geleden ook een financieel onderzoek heeft
plaatsgevonden en daar is volgens haar uit naar voren gekomen, dat er geen echte zaken waren
waarop bezuinigd kon worden. Verwacht u van dit onderzoek nog bijzonderheden? Wethouder
Hamster geeft aan dat Cebeon (het bureau dat de verdeelmodellen van het gemeentefonds
opstelt) inderdaad een onderzoek heeft gedaan naar welke uitgaven groter zijn dan de inkomsten
van de gemeente. Hieruit kwam naar voren, dat we iets meer geld uitgeven aan cultuur: het
theater en dat is goed verklaarbaar. Verder bleven we binnen de norm. De provincie moet de
gemeente meehelpen aangeven, dat er geen verdere bezuinigingen bij de gemeente mogelijk
zijn. Dat wordt nu onderzocht.
Albert Lukens begreep vanuit het nieuws, dat er enige beweging is bij de minister betreffende het
gemeentefonds. Hij vraagt of daar bij de wethouder e.e.a. over bekend is. De wethouder geeft
aan, dat het twee zaken spelen, te weten de ‘koek’ moet groter en de ‘koek’ moet anders worden
verdeeld. Het ministerie had een nieuw verdeelmodel gepresenteerd met te weinig geld. Met
name de provincie Groningen en Friesland zouden daarmee nog meer achteruitgaan. Met
betrekking tot de kansenkaart kwam daar ook uit naar voren, dat armere gemeenten nog armer
werden en rijkere gemeenten hadden nog meer te besteden. Het verdeelmodel is op die manier
opgesteld en naar aanleiding van het negatief advies van de raad van het openbaar bestuur heeft
de minister aangegeven om daar nog eens naar te kijken. Onze gemeente zou er hierdoor nog
eens 2,5 miljoen euro op achteruit gaan. Als de ‘koek’ anders verdeeld zou worden, dan zou het
gat minder groot zijn, maar daarnaast moet de ‘koek’ gewoon groter, want we zijn nu tekorten
aan het verdelen. De VNG geeft het ook aan, eerst moet er meer geld komen en daarna kunnen
we het over de verdeling van het geld hebben. Hij hoopt dat dit standpunt vastgehouden kan
worden, want dat is voor de gemeente Stadskanaal ook erg belangrijk.
Albert Klarenbeek had een vraag naar aanleiding van de maatregelennota, die de PRS enige tijd
geleden heeft ontvangen. Albert constateert een extra verruiming in 2023 en 2024 bij Wedeka en
vraagt een verklaring van de wethouder. Bij Wedeka zijn de bedragen aangepast naar aanleiding
van de laatste meerjarenraming van Wedeka. In het model daar aan voorafgaand, werd uitgegaan
van het scenario ‘we doen niks’ en dat leidde heel snel tot meer tekorten. De directie heeft
aangegeven, dat zonder koerswijziging wij dit tekort kunnen stabiliseren tot 7 miljoen. Dit
scenario was niet in onze begroting opgenomen en redelijk pijnloos voor de gemeente.
Ton Scheerhoorn heeft begrepen, dat bij Wedeka het tekort minder groot was dan was begroot
en vraagt of dat nog van invloed is. Wethouder Hamster geeft aan, dat dat om het lopende jaar
en vorig jaar ging. We hebben de meerjarenraming opgeleverd en we hebben voor Wedeka geld
gekregen voor het bestrijden van de corona crisis. Wedeka is tijdens de crisis weinig gesloten
geweest en heeft niet veel verlies geleden door de coronacrisis, maar heeft wel heel veel
compensatie gekregen. Dat betreft een eenmalige meevaller.
Albert Klarenbeek geeft aan, dat in november de maatregelennota is behandeld. Hij heeft een
vraag over de verruiming van € 75.000 op de catering. Hij vraagt naar de reden van deze
bezuiniging. De wethouder geeft aan, dat de gemeente een eigen catering in beheer had. Wij
hebben nu geen kantine meer en de collega’s nemen nu zelf hun brood mee. De
kantinemedewerker is nu werkzaam bij het KCC.
Simon Ronda geeft aan, dat wij onder verscherpt toezicht van de provincie staan. Is dat ook van
invloed op lopende uitgaven? De wethouder geeft aan, dat de verwachting was dat wij in het
voorjaar met een herstelplan zouden komen. Wij hadden de afspraak met de provincie dat wij
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6/12 (6 van 12 maanden) van het budget van de begroting 2020 uit mochten geven. Alles wat
daar overheen komt, daarvoor moeten we naar de provincie om daar goedkeuring voor te
vragen. Voor sommige zaken is al budget aangevraagd. Het herstelplan mag in oktober worden
ingediend en daarbij is er met de provincie en werkafspraak gemaakt, dat wij 12/12e (het hele
jaar) de uitgaven mogen doen. Als we daar overheen gaan of nieuwe dingen willen doen, dan
hebben we goedkeuring nodig van de provincie. De wethouder noemt daarbij wel een aantal
uitzonderingen. Simon Ronda dankt de wethouder voor de uitleg en leidt daaruit af, dat de
gemeente de noodzakelijke uitgaven kan blijven doen. De wethouder geeft aan, dat ook al staan
we onder toezicht, de lopende zaken gewoon doorgang vinden.
Albert Lukens heeft een vraag over de programmabegroting en dan met name de reserve. In
meerdere onderdelen vind je deze reserve steeds weer terug en vraagt of dat om een bedrag van
8 mln euro gaat. Volgens de wethouder heeft de gemeente meerdere reserves. Algemene
reserves en bestemmingsreserves. Hij legt het verschil uit. Dit betreft een algemene reserve en is
door de gemeenteraad vastgesteld voor eventuele noodsituaties. Door de tekorten die we
hebben, zakken we door deze acht miljoen euro heen. Eind volgend jaar gaan we richting een
negatieve algemene reserve. Dat is het perspectief wat wij nu hebben. Langzamerhand loopt
onze spaarpot leeg. De oorzaken van die tekorten liggen binnen het sociale domein waardoor de
gemeente financiële tekorten heeft en het Rijk is nu aan zet. Maar als er een zorgvraag is, dan
hebben wij dat te leveren. Albert Lukens geeft aan, dat het noodzakelijk is om met elkaar de
vinger aan de pols te houden.
De wethouder geeft aan, dat het volgende hoofddossier Jeugdhulp betreft. Op dit moment
werken we op regionaal niveau aan een nieuwe inkoopmodule om met andere gemeenten de
jeugdhulp in te kopen. Het betreft hier de zware en intensieve jeugdhulp, maar ook de lichtere
vormen van jeugdhulp kochten we in. We hebben geconstateerd dat veel gemeenten gebrek aan
regie aantroffen, dat er meer dan twee duizend zorg aanbieders waren en gedwongen door de
financiële situatie hebben steeds meer gemeenten aangegeven, om dit anders te gaan doen. We
zagen twee sporen ontstaan in de regio. De gemeente Groningen en Pekela zijn op zoek naar een
andere vorm van inkoop om de jeugdhulp beter te kunnen organiseren in het verlengde van hun
toegang. De gemeente Stadskanaal heeft groot belang bij de regionale samenwerking, ook om de
administratieve lasten voor de aanbieders zo klein mogelijk te houden. Hiermee hebben wij een
aantal weken geleden een hybride inkoopmodel gepresenteerd. Enerzijds ruimte om zelf
jeugdhulp in te kopen en anderzijds de basis van het huidige model, waarop iedereen kan
voortborduren. Dit is nog in ontwikkeling. Het gaat geen effect hebben op de jeugdhulp van dit
moment. We hebben alles goed geregeld en we lopen op dit moment geen risico. Voor de
doelgroep Jeugd is er niks aan de hand, mocht dat wel zo zijn, dan zal de wethouder dit aangeven.

Inge Schijvens geeft aan, dat de werkgroep Jeugd een training heeft gevolgd bij De Koepel
met als doel wat je als Participatieraad voor de jeugd kunt betekenen. Veel dingen gaan goed
en er zijn ook al veel dingen geregeld, zoals het steunpalet, het sport akkoord, het preventie
akkoord. Er gaat veel laagdrempelige hulp ingezet worden en het is goed om veel aandacht
te besteden aan preventie. Er heeft veel transitie plaatsgevonden en er komt nu ruimte voor
transformatie. We hopen dat dat gaat lukken en dat we daar een hoop dingen in kunnen
bedenken en gaan doen. Een compliment voor de gemeente, dat er op het gebied van Jeugd
al zoveel geregeld is. Wethouder Hamster geeft aan dat het inderdaad belangrijk is om
preventie goed op orde te hebben, dat voorkomt problemen op latere termijn. Het lastige is
echter dat de gemeente zelf over de middelen van preventie kan beschikken (vrije inzet), en
niet over de Jeugdwet-middelen. Dit zijn wettelijke verplichtingen. Het risico bestaat dat
i.v.m. de overschrijding op de jeugdhulp we juist de rem op preventie moeten zetten. Dat is
precies de beweging die je niet wilt maken. Dat klopt volgens Inge en dat werd ook in de
cursus benoemd. De zorg ‘eet alles op’. We zitten vaak aan de achterkant te werken, maar
we moeten veel meer aan de voorkant sturen.
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Marion Meedendorp heeft een signaal ontvangen vanuit stichting Welstad. Het gaat om een
jongeren maatschappelijk werker van De Kwinne. Zij hebben naast minder leuke dingen die
jongeren treft, ook goede plannen om jongeren verder te helpen en een positief beeld van de
Kwinne uit te dragen. Het geld is beschikbaar en ze kunnen daarmee starten, alleen is de
omgevingsvergunning van de gemeente hiervoor nog niet rond. Wethouder Hamster is niet op de
hoogte van de stand van zaken op dit moment. Karl Sluiter geeft aan, dat dit wel wordt opgepakt.
Hij doet navraag bij zijn collega’s Danielle vanuit OOV en Hermien en komt erop terug. Actie: Karl
Tiny had een vraag over het omzet plafond van de Jeugd GGZ wat recent in de media aan de orde
is geweest. Klopt het dat deze regeling niet beschikbaar is binnen de gemeente Stadskanaal?
Wethouder Hamster beaamt dit. De reden hiervan is met name de beschikbaarheid van
professionals. Er zijn te weinig artsen en hulpverleners beschikbaar om alle vragen te
beantwoorden. Lokaal proberen wij om de ondersteuning van het CJGV bij de huisartsen neer te
zetten die een deel van de vragen wegnemen, door zelf vlot het gesprek aan te gaan en in een
aantal gesprekken de problematieken weten op te lossen. De reden hiervan is, dat er te weinig
capaciteit beschikbaar is op dit moment, het gaat niet om de kosten.
Christina Klarenbeek heeft geconstateerd, dat er grote groepen hangjongeren in de buurt van de
Kwinne aan de Noordzijde van de sporthallen samenkomen. Daar wordt gedeald en rotzooi
gemaakt. Christina maakt zich daar zorgen komt. Mocht er een afdak gefaciliteerd wordt, dan
voorziet zij grote problemen. Volgens haar moet er een vorm van toezicht komen. Volgens
wethouder Hamster moet de samenhang er zeker zijn tussen plekken waar de jongeren
samenkomen en het organiseren van toezicht. De melding zal doorgegeven worden aan de
betreffende instanties. Actie: Karl
Wethouder Hamster benoemt nog de ambulante voorziening jeugdhulp. Wij zijn bezig om een
ambulant team voor lichte hulpverlening voor jeugdigen op te starten en hij verzoekt Karl om de
betrokken medewerker hiervoor eens bij de PRS uit te nodigen om uit te leggen wat dit precies
inhoudt. Actie: Karl
Christina tipt de gemeente om met bijvoorbeeld een bakfiets met koffie en thee de wijk in te
gaan voor het aangaan van gesprekken met jongeren. Wethouder Hamster geeft aan, dat dat een
taak is voor stichting Welstad, vervolgens wordt er door verschillende instanties laagdrempelig
het gesprek met de jongeren aangegaan. Christina vult nog aan, dat jongeren steeds vroeger met
problemen worden opgezadeld. Zij tipt om vroegtijdig met deze jongeren in gesprek te gaan,
bijvoorbeeld op middelbare scholen, zodat men weet waar men terecht kan.
Het laatste hoofddossier dat wethouder Hamster wil benoemen is Wedeka. We zijn enige tijd
geleden begonnen met vijf betrokken gemeenten om te kijken wat het opsplitsen van Wedeka
naar de gemeente toe zou betekenen. Dat was een van de scenario’s naast ombouw of afbouw.
Die onderzoeken zijn bijna afgerond en op dit moment wordt nu binnen het Dagelijks Bestuur het
gesprek gevoerd, wat op dit moment de optelsom is. Voor de gemeente Stadskanaal is opsplitsing
geen optie meer. Ombouw is het minst niet-haalbare scenario. Wethouder Hamster dat daar
binnenkort iets over naar buiten komt. Eventueel wil de wethouder daar in een volgende
vergadering met de PRS over doorpraten. Medewerkers in de sociale werkvoorziening behouden
een gegarandeerde plek om hun dagelijkse werkzaamheden te kunnen blijven doen.
Albert Lukens vraagt of er vanuit Den Haag kenbaar is gemaakt, dat de plannen die ze hadden
met de sociale werkvoorziening, dat die hun doel zijn misgeschoten? Men denkt dat deze mensen
wel in een reguliere baan zouden kunnen functioneren en Albert Lukens heeft daar grote twijfels
over. Want een reguliere werkgever heeft daar niet de tijd en de middelen voor om die mensen
goed aan te sturen. Hij denkt dat juist de sociale werkvoorziening in de benen moet blijven.
Wethouder Hamster geeft aan, dat er nagedacht is over verschillende categorieën binnen
Wedeka. Op dit moment ligt er in de Kamer een wetsvoorstel van het CDA en de SP die het
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sociaal ontwikkelbedrijf benoemd. Een verbreding van het sociaal werkbedrijf naar een bredere
doelgroep, omdat niet zoveel mensen naar buiten gaan of kunnen als dat de aanname was in
2013 tot 2015. Dat zien we hier in Stadskanaal ook. Een ontwikkeling die kant op zou gunstig zijn.
We moeten inderdaad een redelijke inschatting hebben hoe mensen al dan niet zelfstandig aan
een baan kunnen komen en welke begeleiding daarin nodig is. Albert Lukens vindt de aandacht
voor de mensen, die dit aangaat, erg belangrijk. De wethouder is het met hem eens.
Ton Scheerhoorn vraagt i.v.m. het nieuwe wetsontwerp, om daar als PRS een pilot in te hebben?
Zien jullie ook een mogelijkheid om dat aan te vragen? Wethouder Hamster geeft aan, dat dat
afhangt van de staat van Wedeka, hoever we in onze eigen ontwikkeling zijn en we in staat zijn
om er nog meer dingen bij te gaan doen. Over het algemeen proberen we wel om de
mogelijkheden die er zijn zo breed mogelijk op te vatten omdat we een populatie hebben die dat
goed kan gebruiken. Maar om een pilot te starten is enigszins nog wat kritisch. Het hangt van de
mogelijkheden af. Het mag niet ten koste gaan van de mensen die er werken.
Siny Drent vraagt of de wethouder bekend is met de lokale alliantie van veilig ouder worden. Op
dit moment worden veel ouderen op financieel gebied ‘uitgekleed’ door kinderen of door
bekenden. Wordt daar al iets voor opgezet om dat in de gaten te houden. Dat is de wethouder
niet bekend, het betreft ook niet zijn portefeuille. Karl zoekt het uit en komt erop terug. Actie:
Karl
Tiny Scholtens heeft een algemene vraag. Een tijdje geleden heeft de PRS een brief geschreven
met verontrustende constateringen rond de Wmo verordening. Wethouder Verschuren heeft de
vorige keer in de vergadering een aantal dingen benoemd zoals gedacht wordt er mee om te gaan
en heeft ons toegezegd, dat er via het college een reactie zou komen. Tiny had verwacht dat de
PRS deze vergadering een schriftelijke reactie zouden hebben. Ze dacht dat het wel enige
urgentie zou hebben en is hier teleurgesteld over. Karl geeft aan, dat de brief woensdag in het
college wordt behandeld en tijdens het volgende AB PRS zal worden besproken. Hij zal zorgen,
dat de brief z.s.m. aan de leden van de werkgroep wordt rondgestuurd. Actie: Karl Wethouder
Hamster zal de kleuring van Tiny meenemen bij de behandeling van de brief in het college.
Johan wordt hartelijk bedankt voor zijn inbreng en de PRS ziet hem graag weer terug.
5. 14.00 uur tot 14.30 uur: Hermien Tepper geeft een toelichting over de plannen
laaggeletterdheid.
Dit agendapunt schuift door naar de AB PRS vergadering van 19 mei 2021.
6. Mededelingen en informatie vanuit de gemeente
Wmo
Karl moet nog met Baukje bijpraten over de stand van zaken Beschermd Wonen. Baukje
waas de afgelopen tijd niet beschikbaar. Actie: Karl.
Wethouder Verschuren heeft de vorige vergadering toegezegd dat hij zal laten kijken
naar de indexering van de PGB-tarieven voor begeleiding. Wellicht kan deze in 2021
alvast deels worden geïndexeerd of anderszins verhoogd en dan per 2022
gelijkgetrokken bij de afronding van de kostprijsberekeningen. Deze actie komt terug in
de brief die het college de PRS stuurt over Wmo-ontwikkelingen.
Participatie
Voor de bepaling van het vermogen binnen de TONK worden alleen liquide middelen
betrokken en tot de vermogensgrenzen van de huurtoeslag vrijgelaten. Wij sluiten
hierbij aan bij de vermogensgrens van een alleenstaande ter hoogte van € 31.340,00.
Vermogen in eigen woning / bedrijf wordt niet meegeteld bij de verlening van de TONK.
Karl geeft aan, dat er tot nu toe 25 aanvragen zijn ingediend. De gemeente Stadskanaal
is hiermee koploper in de regio.

5 van 8

Minima en schuldhulpverlening
- In januari zijn 15 signalen van betalingsproblemen binnengekomen bij de gemeente. Er
kwamen er 13 binnen van energiebedrijven, en 2 van een zorgverzekeraar. Voor februari
is het totaalaantal 25 signalen: 21 keer van energiebedrijven en 4 keer van een
zorgverzekeraar. Signalen van de woningcorporaties worden direct opgepakt met
Welstad en de GKB. Karl geeft aan, dat er in de regio grote verschillen zijn. De PRS houdt
de vinger aan de pols en zal Arnold vragen naar de stand van zaken als daar behoefte
aan is. Dit onderwerp wordt toegevoegd aan de signalenlijst. Actie: Petra
Overige onderwerpen
Als het goed is hebben Floor Aukema en Albert Klarenbeek contact gehad over het
toegankelijkheidsbeleid. Albert K. kan dat terugkoppelen bij de werkgroepen.
De vorige vergadering zijn vragen gesteld over ouderenmishandeling in relatie tot een
uitzending van Zembla. VeiligThuis heeft ook de coördinatie en triagefunctie bij
meldingen van huiselijk geweld bij ouderen. Het gaat daarbij om de aard van de melding
en de ernst en niet zozeer over de leeftijd. Daarnaast functioneert een verplichte
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze functioneert binnen de
gemeentelijke organisatie, en Welstad, en ook binnen professionele
(thuis)zorgorganisaties. Hierin zit ook een meldings- en verwijsfunctie. De opmerking
van Siny over de alliantie met betrekking tot financiële uitbuiting/mishandeling neemt
Karl mee. Actie: Karl.
Stand van zaken Kinderopvangtoeslagenaffaire
- Wat betreft de andere affaires bij de Belastingdienst laat Karl weten dat er op dit
moment geen casuïstiek bekend is, maar dat het primaat hiervoor eerst bij de
Belastingdienst ligt. Wij hebben van de VNG nog geen informatie ontvangen hierover.
Karl heeft gistermiddag nog een brief van het college toegestuurd aan de PRS met daarin
de huidige stand van zaken. Karl licht deze brief en de situaties verder toe. De PRS
complimenteert Karl/de gemeente met de intensieve manier waarop deze mensen
worden geholpen.
7. Werkgroepen
a. Werkgroep Communicatie
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
b. Werkgroep Financiën
De werkgroep heeft formeel geen trekker. Mochten er stukken worden ingediend, dan kan
de werkgroep een overleg organiseren.
c. Werkgroep Geletterdheid en digitalisering
Christina Klarenbeek geeft aan, dat de werkgroep twee weken geleden digitaal vergaderd
heeft. De werkgroep heeft vragen opgesteld voor Hermien. Omdat Hermien nu niet bij de
vergadering aanwezig is, worden de vragen bewaard voor het AB PRS van mei 2021. In het
kader van de toegankelijkheid wordt er op de website geen voorleesfunctie aangeboden voor
blinden en slechtzienden. Karl geeft aan, dat de website tegen het licht wordt gehouden,
daar wordt dit punt in mee genomen.
d. Werkgroep Gezondheid en Welzijn
De werkgroep is bezig geweest met het Lokaal preventie akkoord en heeft daar nog een
aantal tips aan toegevoegd. Daarnaast heeft Inge zich aangemeld om mee te helpen met het
opzetten van moestuintjes in de wijken. Een mooi initiatief. Kees Koster is de trekker van
deze werkgroep.
e. Werkgroep Jeugd
Inge heeft het verslag van de workshop ‘Jeugd’ ~ denken vanuit de inwoner opgesteld en
rondgestuurd aan de PRS. Inge geeft een verdere toelichting, waarvoor dank.
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f.

Werkgroep Lokale Samenwerking (in ruste)
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
g. Werkgroep Minima en Schuldhulpverlening
• Adviesaanvraag TONK-regeling en het advies beleidsregels Tonk
De PRS gaat akkoord met het advies betreffende de beleidsregels Tonk. Karl zorgt dat de
brief naar het college gaat. Actie: Karl
Tiny geeft aan, dat er binnen de regeling een ruimere vermogenstoets is gehanteerd. De
minister noemde dat voor deze regeling het advies vanuit het Ministerie was om
ruimhartiger met deze regeling om te gaan en geen vermogenstoets toe te passen
(Wouter Koolmees). Karl vraagt na bij Arnold of er Tonk aanvragen afgewezen zijn door
een te hoog eigen vermogen. Actie: Karl
h. Werkgroep Participatiewet
Dit onderwerp komt elke vergadering aan de orde. Het betreft een hot item.
i. Werkgroep Publiek Vervoer
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
j. Werkgroep Toegankelijkheid
E-mail van Zorgbelang Groningen n.a.v. de nieuwsbrief (zie 1 bijlage)
Heleen geeft naar aanleiding van het project Toegankelijkheid aan, dat dit onderwerp op
provinciaal niveau ook een grote rol speelt. De werkgroep is erg actief betreffende blinden en
slechtzienden. Albert Klarenbeek en Ina zijn bij de vergadering in Groningen geweest en er
komen geen concrete zaken uit naar voren. Het betreft meer een praatgroepje. Heleen
Teuben doet navraag betreffende concrete doelen. Als de doelen bekend zijn, dan heeft het
de aandacht van de werkgroepleden. De ontwikkelingen worden afgewacht. Actie: Heleen.
Albert Klarenbeek is van mening dat de toegankelijkheid van de
gehandicaptenparkeerplaatsen op de website van de gemeente onvoldoende is. Hij heeft dit
volgens afspraak gecontroleerd en zijn bevindingen samengevat in bijgaand verslag.
Wethouder Brongers zou dit oppakken. Albert Lukens deelt mee, dat dit onderwerp wellicht
wordt meegenomen in de aanpassingen op de gemeentelijke website. Er vindt nog een
gesprek plaats met wethouder Brongers en Henk Ensing hierover. De ontwikkelingen worden
afgewacht. Daarnaast wacht de werkgroep op een adviesaanvraag, dit was toegezegd.
k. Werkgroep Verkeer
• Verslag werkgroep verkeer d.d. 14.12.2020
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
Naar aanleiding van:
Er zijn veel klachten over FIXI. Albert Lukens geeft dit door.
l. Werkgroep Wmo
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
m. Werkgroep Wonen
Simon Ronda geeft aan, dat hij binnenkort contact opneemt met Joselien Pijpker met de
vraag wat de voortgang is met betrekking tot de uitwerking van de woonvisie. Hij zal de vraag
ook stellen aan Baukje Besling i.v.m. de voortgang en de betrokkenheid.
Er is een trend gaande, dat probleemgezinnen vanuit het westen zich in het noorden willen
vestigen. De gemeente maakt prestatieafspraken met woningcorporaties; het toewijzen van
woningen is daar ook een onderdeel van. Simon neemt deze vraag mee naar Joselien Pijpker.
Het heeft de aandacht van de PRS.
8. Bespreekpunten vergadering mei 2021
Hermien Tepper deelt de plannen over geletterdheid met de PRS.
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BESLOTEN DEEL VAN DE VERGADERING:
9. Mededelingen en informatie vanuit de Participatieraad betreffend:
a. Sollicitatiecommissie
Albert Klarenbeek hoopt dat Brenda een goede indruk heeft gekregen van de PRS. Vanuit de
sollicitatiecommissie wordt nog contact met haar opgenomen om hier verder over door te
praten.
Albert Klarenbeek heeft geprobeerd om contact te zoeken met de media om bekendheid te
krijgen voor de PRS. Dit is niet gelukt. Albert Lukens gaat kijken wat hij kan doen via de
interne kanalen.
b. Huishoudelijk Reglement Participatieraad 2021
Het Huishoudelijk Reglement is doorgesproken met het DB PRS en Marc Verschuren. Het
grootste verschil zit in artikel 7. Er zijn een aantal werkafspraken gemaakt over de advisering.
Het AB PRS stemt ermee in. Karl schrijft het college vervolgens een brief om kennis te nemen
van het document. De brief ontvangt daar vervolgens weer een reactie op.
c. Jaarverslag en jaarrekening 2020
De PRS gaat akkoord met de documenten. Karl biedt de stukken aan het college aan.
10. Rondvraag
Marion heeft contact gehad met een jongerenwerker van stichting Welstad en de Kwinne. De
werkgroep is van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en te horen wat ze doen.
Hiermee kunnen zij een positief beeld uitdragen. Actie: werkgroep
11. Sluiting
Albert Lukens sluit de vergadering.
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