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Verslag 
Vergadering:  AB Participatieraad  
Datum:  Woensdag 20 januari 2021 
Tijdstip: 13.30-16.00 uur 
Locatie: digitaal  
 
 

 
1. Opening 

Albert opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij wenst iedereen alle goeds en veel 
gezondheid toe voor 2021 en hoopt er met de PRS een positief jaar van te mogen maken.  
Ton Scheerhoorn is met kennisgeving afwezig. Albert deelt mee, dat Ina, Ton, Tiny en Siny in 
2020 afscheid zouden nemen i.v.m. het eindigen van de termijnen, maar dat ze vanwege 
dispensatie nog een jaar zitting mogen hebben in de Participatieraad. Albert wil hen 
bedanken voor al het werk dat zij voor de PRS hebben verricht en dat zij de bereidheid 
hebben getoond om nog een tijdje door te gaan. Albert stelt hun inbreng bijzonder op prijs 
en spreekt zijn dank daarvoor uit.   
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Verslag en actielijst vorige vergadering 
a. Verslag AB-vergadering 16 december 2020 

 
Naar aanleiding van:  
Agendapunt 5: Algemeen/overig: 
Simon geeft aan, dat burgers in de bibliotheek terecht kunnen met vragen over 
digitalisering. Volgens hem is dit niet algemeen bekend. Daarom verzoekt hij de 
gemeente om daar wat meer bekendheid aan te geven d.m.v. het verspreiden van flyers 
en publicatie in de Kanaalstreek en op de website van de gemeente Stadskanaal. Karl zal 
Hermien Tepper vragen om daar bij de bibliotheek meer aandacht voor te vragen. Actie: 
Karl. Christina geeft een tip mee, om een poster op de voordeur van de bibliotheek te 
hangen, dat men voor vragen over digitalisering bij het KCC van het gemeentehuis 
terecht kan. Het gemeentehuis is nu in coronatijd vrij toegankelijk en de bibliotheek op 
gezette tijden. Karl doet navraag of dit een optie kan zijn. Actie: Karl. 
 

Leden:   Aanwezig: 

Mevrouw C. Bakker X Mevrouw I. Post X 

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

Mevrouw S. Drent X De heer T. Scheerhoorn A 

De heer A. Klarenbeek X Mevrouw I. Schijvens X 

De heer K. Koster X Mevrouw T. Scholtens X 

Mevrouw M. Meedendorp X Mevrouw H. Teuben X 

De heer A. Lukens (vz) X   

   Aanwezig: 

    

De heer K. Sluiter X Gemeente Stadskanaal  

Mevrouw P.M. de Jong X Gemeente Stadskanaal  
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Agendapunt 6h: werkgroep Jeugd: hier geeft Karl aan, dat gedupeerden van de 
belastingdienst met betrekking tot de kindertoeslagaffaire zich bij de gemeente kunnen 
melden. Simon Ronda vraagt naar de stand van zaken. Karl geeft aan, dat nog niemand 
zich gemeld heeft. Er is een algemene oproep gedaan en het is niet bekend wie de 
gedupeerden zijn. Vanuit de VGG is gemeld, dat gemeenten binnen een maand een 
adressenlijst van de gedupeerden toegestuurd krijgen. Dit zijn gezinnen die zich bij de 
belastingdienst hebben gemeld. De compensatie komt van de belastingdienst. De 
gemeenten gaan alleen helpen op het vlak van het sociaal domein. Op dit moment gaat 
het in de gemeente Stadskanaal om acht gezinnen, maar Karl verwacht dat er meer 
(veelal 1 ouder) gezinnen zullen zijn. Karl is de schakel tussen de VGG, de belastingdienst 
en de gemeente en gaat samen met twee collega’s die ervaring hebben met 
schuldhulpverlening en bijstand het contact met deze gezinnen onderhouden.  
 

b. Actielijst AB-vergadering 16 december 2020 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
 

4. Mededelingen en informatie gemeente betreffend: 
 Wmo 

- Sandra van Rossem is bezig met het inrichten van de organisatiestructuur voor het 
traject OCO (onafhankelijke cliëntondersteuning). Er wordt zowel een projectgroep als 
een klankbordgroep geformeerd. De klankbordgroep krijgt een adviserende rol in het 
project. De verwachting is dat de klankbordgroep vanaf 1 maart start en Sandra zou 
graag een lid van de PRS toevoegen aan de klankbordgroep. Er komt nog een 
profielschets, die volgt over twee weken. Wellicht dat leden vast na kunnen denken wie 
in de klankbordgroep plaats wil nemen, en voor meer info kan men contact opnemen 
met Sandra (s.vanrossem@stadskanaal.nl).  

 
Jeugd 
- De Verordening Jeugd is tekstueel in concept klaar. Vanwege het invullen van een 

vacature bij het bedrijfsbureau en door de drukte/prioriteitsstelling in verband met 
corona hebben we de verordening even wat voor ons uitgeschoven. Sinds vorige week is 
de vacature weer ingevuld. Omdat het een half jaar geleden is en omdat de nieuwe 
collega net start lopen we de verordening nog een keer goed door, voordat hij verder 
het besluitvormingstraject in gaat. De adviesaanvraag volgt dan binnen afzienbare tijd.  

 
Armoede en schuldhulpverlening 
- Wat betreft de VoorzieningenWijzer geeft Karl aan dat het instrument in elk geval tot en 

met 2022 wordt gebruikt en dat de gemeente en andere partners eind 2021 en begin 
2022 gebruiken om te komen tot een evaluatie en eventueel vervolg van de 
VoorzieningenWijzer.  

 
Algemeen 
- De nieuwe burgemeester, Klaas Sloots, wordt vanavond geïnstalleerd.  
- De heer R. Eggens is overleden. Hij is jarenlang betrokken geweest bij de PRS en de 

seniorenraad. Namens de PRS wordt een condoleancekaart gestuurd. Actie: Karl 
- Iedereen met een bijstandsuitkering mag geen bijverdiensten hebben, want het is een 

laatste vangnet. Tiny Scholtens vraagt of er binnen de gemeente Stadskanaal ook 
situaties zijn zoals die mevrouw die een tas boodschappen van haar moeder kreeg en 
een deel van de bijstandsuitkering terug moest betalen. Karl doet navraag bij Arnold wat 
de regels zijn en hoe deze worden toegepast. Actie: Karl 

 

mailto:s.vanrossem@stadskanaal.nl
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5. Werkgroepen: 
a. Werkgroep Communicatie 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.  
b. Werkgroep Eenzaamheid 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 
c. Werkgroep Financiën 

De overdracht van het penningmeesterschap tussen Tiny en Christien is geregeld. Ook 
de bestuurswisseling bij de KvK is geregeld.   

d. Werkgroep Geletterdheid en digitalisering 
 Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 

e. Werkgroep Jeugd 
Christina vindt het fijn om te horen, dat de adviesaanvraag met betrekking tot de 
Jeugdverordening binnenkort wordt toegezonden aan de PRS. De werkgroep is hierover 
al vanaf 2019 in gesprek met de gemeente en zij spreekt haar frustratie hierover uit. 
Gelukkig gloort er nu licht aan de horizon.  

f. Werkgroep Kans voor de Veenkoloniën 
Inge Schijvens verzoekt om deze werkgroep op te heffen. Het heeft wel raakvlakken met 
de regiodeal en het project Toukomst. Goed om in de gaten te houden. Inge wil 
daarentegen graag toegevoegd worden aan de werkgroep Gezondheid en Welzijn. Dit 
wordt straks verder besproken bij agendapunt 7c over de werkgroepenindeling.  

g. Werkgroep Lokale samenwerking 
COVID-19 legt deze werkgroep op vele fronten beperkingen op. De ontwikkelingen 

worden afgewacht.   
h. Werkgroep Mantelzorg 

Deze werkgroep gaat over in de werkgroep Wmo. 
i. Werkgroep Minima en schuldhulpverlening 

• Mail beantwoording vragen 
De PRS gaat akkoord met de antwoorden op de vragen die de werkgroep had gesteld 
over het minimabeleid. Daarnaast heeft de werkgroep minimabeleid nog een aantal 
aanvullende vragen en wil deze graag met de gemeente, bij voorkeur met de 
wethouder en de betrokken ambtenaar bespreken. Karl zorgt dat deze brief wordt 
uitgezet. Actie: Karl. Wat Simon Ronda verbaasd, is dat de werkgroep gevraagd heeft 
om de evaluatie van het beleidsplan Schuldhulpverlening, maar het niet heeft 
ontvangen toen het klaar was. De PRS mist de actieve betrokkenheid vanuit de 
gemeente richting de PRS als het om dit soort onderwerpen gaat. De onderlinge 
relatie tussen de PRS en de gemeente is volgens hen in sommige gevallen matig. Karl 
geeft aan, dat corona hiervan mogelijk een oorzaak is. Hij heeft zelf ook weinig 
contact met collega’s en heeft deze evaluatie ook gemist. In het eerstvolgende 
teamoverleg zal hij het ter sprake brengen. Karl geeft verder aan dat de PRS een 
adviserende rol heeft en geen controlerende rol. De PRS geeft aan, dat zij wel een 
signalerende rol hebben en dat ze hebben informatie nodig om goed te kunnen 
adviseren. Karl beaamt dit, begrijpt de frustratie en zal zich vanuit zijn rol goed 
inzetten voor de PRS. Hij komt hierop terug. Actie: Karl 
 
Daarnaast heeft de werkgroep een brief geschreven naar aanleiding van het besluit 
door het college van 24 november 2020 om de verstrekking van bijzondere bijstand 
voor bewindvoeringskosten te versoberen. De PRS werd daar in haar vergadering op 
16 december 2020 van in kennis gesteld via een kopie van de brief van 26 november, 
gericht aan de leden van de gemeenteraad. De PRS gaat met de inhoud van de brief 
akkoord. Karl zal deze brief redactioneel aanpassen en ervoor zorgdragen, dat de 
brief bij het college wordt ingediend. Karl zal de wethouder Marc Verschuren en 
Arnold de Weerd alvast informeren, dat deze brief eraan komt. Actie: Karl. 
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Deze twee sporen lopen parallel aan elkaar. De PRS wacht de ontwikkelingen af.  
j. Werkgroep Participatiewet 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 
k. Werkgroep Publiek Vervoer 

Simon is lid van de klankbordgroep voor gebruikers, maar er is sinds maart 2020 geen 
overleg meer geweest. Er is een nieuwe dienstregeling voor Qbuzz ingegaan, in 
verband met corona hebben ze een tal van buslijnen laten vervallen, maar dat valt 
niet onder de klankbordgroep. De klankbordgroep behandelt alleen het Wmo 
vervoer. Albert Klarenbeek vertegenwoordigt de klankbordgroep beleid, maar deze 
werkgroep is ook niet meer bij elkaar geweest sinds maart 2020.  

l. Werkgroep Toegankelijkheid 
Albert Klarenbeek geeft aan, dat hij een MS Teams vergadering met Floor Aukema 
heeft gehad. Het actieprogramma, waar hij al een aantal jaren om gevraagd heeft, is 
besproken. Volgens Albert waren het 21 holle actiepunten, waarvan maar twee echt 
reëel zijn. Hij voelt zich gepasseerd. Hij wil hier wel mee doorgaan, maar wil graag 
wat versterking van andere leden om wat slagvaardiger op te kunnen treden als het 
om de werkgroep Toegankelijkheid gaat. Karl geeft aan, dat degene die bij Albert en 
Kees in de werkgroep aanschuift kritisch gaat meedenken met Floor Aukema en het 
actieprogramma om vervolgens een adviesaanvraag tegemoet te zien.  

m. Werkgroep Verkeer 
Albert heeft geen verslag gemaakt van de vergadering met de werkgroep Verkeer. 
Vanuit de gemeente is er een notulist bij de vergaderingen aanwezig. Zodra het 
verslag klaar is, deelt Albert dit verslag met de PRS.   

n. Werkgroep Wmo 

• Verslag werkgroep Wmo (zie 1 bijlage) 
Tiny Scholtens deelt mee, dat er in december een overleg is geweest met de 
werkgroep Wmo, dat met name ging over de stand van zaken rond de 
aanbesteding van Huishoudelijke Hulp. Er speelt een discussie over de kostprijs en 
wat de vervolgstappen zijn. Het is duidelijk in het verslag uitgewerkt, wat daar 
allemaal is besproken. Tiny vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de 
aanbesteding. Karl geeft aan, dat er met de bestaande partijen 
overbruggingscontracten zijn gesloten. Er wordt nu een tijdspad en plan 
uitgevoerd om per 1 januari 2022 een goede en transparante aanbesteding 
georganiseerd te hebben. De huishoudelijke hulp zal voortgezet worden onder 
dezelfde voorwaarden. De werkgroep had gevraagd om de hoogte van de tarieven 
die door de gemeente worden betaald als het gaat om het bruto minimum 
uurloon met betrekking tot de PGB. De werkgroep heeft daar niet echt een 
duidelijk antwoord op gekregen en dat frustreert. De werkgroep wil het goede 
doen voor cliënten die gebruik willen maken van de PGB, terwijl de PGB niet 
geïndexeerd wordt. Afgesproken wordt, dat Tiny de vragen nog eens voor Karl op 
papier zet om het voor te leggen aan Rob Veenstra. Daarnaast kunnen deze 
vragen als brief aan het college worden gericht – hierin kan worden aangegeven, 
dat de werkgroep meerdere malen om antwoorden heeft gevraagd en geen 
goede antwoorden heeft ontvangen. Daarnaast ontbreekt volgens de werkgroep 
de urgentie bij de gemeente. Dat roept boosheid bij de PRS op. Dit mag de 
werkgroep best kenbaar maken aan het college. De werkgroep gaat ermee aan de 
slag. Actie: werkgroep. 
 

o. Werkgroep Wonen 

• Reactie college op brief over Woonvisie (zie 1 bijlage) 
De reactie van het college wordt voor kennisgeving aangenomen. De werkgroep 
heeft een goed overleg gehad met Joselien Pijpker. Er vindt nog een uitwerking 
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plaats n.a.v. de prestatieafspraken en het vervolg van de woonvisie. (Petra 
aanvullen) Afgesproken is, dat de werkgroep daar bij betrokken wordt. Het verslag 
van dit overleg wordt geagendeerd voor het AB PRS van februari 2021.  
 

6. Bespreekpunten volgende vergadering 
a. Renée Broens komt iets vertellen over de RegioDeal.  
b. Definitieve werkgroepindeling  
c. Ter informatie: uitvoeringsplan gezondheidsbeleid 
d. Verslag werkgroep wonen met Joselien en Karl.  

 
Christina geeft aan, dat De Koepel mogelijkheden biedt om de relatie tussen de PRS en 
de gemeente te evalueren en daarbij begeleiding te bieden bij gesprekken en 
zelfreflectie. Afgesproken wordt om dit punt te agenderen voor het DB PRS van februari 
2021.  

 
BESLOTEN DEEL VAN DE VERGADERING 
 

7. Mededelingen en informatie Participatieraad betreffend: 
a. Sollicitatiecommissie 

De PRS is van mening, om ondanks corona, toch ieders best te doen om mensen te  
werven voor de PRS. Christina, Albert en Heleen weten kandidaten die mogelijk geschikt 
zijn en gaan hen enthousiasmeren om digitaal met een AB PRS vergadering mee te 
kijken. Ook de overige leden zullen om zich heen kijken voor potentiele PRS-kandidaten.  
 

b. Rooster van aftreden (zie 1 bijlage) 
Het rooster wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

c. Werkgroepenindeling vanaf januari 2021 (zie 2 bijlages) 
De werkgroepindeling wordt besproken en zal aangepast worden door Karl. Daarnaast 
stuurt Karl de werkgroep leden een mail met de vraag wie per werkgroep de voorzitter 
wil zijn. De definitieve versie van de werkgroepenindeling komt in het AB PRS van 
februari 2021 aan de orde. Actie: Karl  
 

8. Rondvraag 
Marion heeft contact gehad met Martha en het gaat goed met haar.  
 

9. Sluiting 
Albert wordt gecomplimenteerd door de PRS over zijn eerste optreden als voorzitter. Hij 
dankt de PRS en sluit hiermee de vergadering.  

 


