Vastgesteld in de vergadering van 15-12-2021
Vergadering: AB Participatieraad
Datum:
Woensdag 17 november 2021
Leden:
Mevrouw C. Bakker
Mevrouw C.M. Klarenbeek
Mevrouw S. Drent
De heer A. Klarenbeek
De heer K. Koster
Mevrouw M. Meedendorp
De heer A. Lukens (vz)
Mevrouw B. Moes
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De heer K. Sluiter
Mevrouw A. Eggens

Mevrouw I. Post
De heer S. Ronda
Mevrouw I. Schijvens
Mevrouw T. Scholtens
Mevrouw H. Teuben
Mevrouw P. Beens
Mevrouw G. Karmelk
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Gemeente Stadskanaal
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1. Opening
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Burgemeester Klaas Sloots maakt kennis met de PRS.
Er volgt een voorstelrondje door de leden van de Participatieraad en de burgemeester vertelt iets
over zichzelf.
Naar aanleiding van de opmerking dat we moeite hebben met het vinden van nieuwe leden, geeft
burgemeester Sloots aan dat de Participatieraad wellicht ook gebruik kan maken van de afdeling
Communicatie.
De burgemeester wil graag nog een keer verder praten met de leden over het onderwerp
armoedebestrijding, samen met wethouder Verschuren, die dit onderwerp in zijn portefeuille heeft.
Voor een informeel gesprek over dit onderwerp kunnen zij indien gewenst worden uitgenodigd.
4. Sandra van Rossem geeft de stand van zaken weer betreffende de Onafhankelijke Client
Ondersteuning (OCO).
Sandra geeft een presentatie over wat er de afgelopen periode gedaan is. Naar aanleiding van de
input die is ontvangen van o.a. de Participatieraad, is een kaderdocument gemaakt. Dit document
wordt 29 november a.s. in het portefeuillehoudersoverleg met de wethouder besproken. Daarna kan
het worden gedeeld in de Participatieraad. De Participatieraad wordt niet om advies gevraagd, omdat
het geen beleidswijziging betreft. Daarnaast is het zo dat een lid van de Participatieraad (Heleen)
zitting heeft in de klankbordgroep.
Sandra antwoordt desgevraagd dat cliënten bij een aanvraag voor ondersteuning een folder krijgen
toegestuurd. Dit gaat om de uitvoeringsplicht vanuit de Wmo en de Jeugdwet, niet bij een aanvraag
om bijstand. De cliëntondersteuners zijn er om cliënten toe te leiden naar het juiste loket. Dit is een
wettelijke uitvoering. De ondersteuner is bedoeld voor zorg en welzijn en niet voor de
schuldhulpverlening. Simon merkt op het jammer te vinden dat dit beperkt is tot het onderwerp zorg
en welzijn.
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5. Verslag en actielijst
• Verslag vergadering PRS 20 oktober 2021
o Pag. 1: Marion was niet aanwezig, maar was verrast bij het lezen van het verslag dat de
wethouder zegt dat er niet zoveel gebeurt op het gebied van het minimabeleid. 14 dagen
voor de vergadering is er nog een vergadering met Arnold geweest en hierbij zegt hij dat
de herziening van het minimabeleid al een tijdje in de lucht hangt. Albert (L) zegt dat de
wethouder te kennen heeft gegeven dat zij het nieuwe college niet voor de voeten willen
lopen door nu nog nieuw beleid te maken.
o Pag. 1: Prestatieakkoord woningbouw. Karl meld dat dit gisteren in concept in het
College is vastgesteld. De adviesaanvraag wordt binnenkort aan de Participatieraad
gestuurd.
o Pag. 2: 4b: staat een typefout, kennismaning moet zijn kennismaking. Dit wordt
aangepast.
o Pag. 3: 6e: Marion was ook bij het gesprek aanwezig. Dit wordt aangepast.
o Pag. 5: Marion leest dat de agendacommissie boetes en maatregelen binnenkort bij
elkaar komt. Karl zoekt uit wanneer dit precies is. Actie Karl.
o Pag. 5, 8d: staat dat de heer Lukens zich terugtrekt uit de sollicitatiecommissie. Dit moet
zijn de heer Klarenbeek. Dit wordt aangepast.
Met inachtneming van de bovenstaande punten wordt het verslag vastgesteld.
•

Actielijst vergadering PRS 20 oktober 2021
o Verwacht wordt dat nummer 2 afgevoerd kan worden.
o Toelichting over het beleid vrijlating giften komt binnenkort.

6. Mededelingen en informatie vanuit de gemeente betreffend
Wmo
- Geen bijzonderheden.
Jeugd
- Geen bijzonderheden.
Participatie
- Het college neemt binnenkort een besluit over de beleidsregels vrijlating van giften in de
Participatiewet. De Participatieraad wordt om advies gevraagd. Dit verzoek staat al op de
actielijst.
Minima en schuldhulpverlening
- Geen bijzonderheden.
Overige onderwerpen
- De werkgroep Wonen gaat op 23 november in de ochtend op werkbezoek bij twee
Beschermd Wonen-locaties in de gemeente. Gezien de oplopende besmettingen en het
afzeggen van één locatie geeft de werkgroep de voorkeur aan een afspraak op een later
moment. Actie: Karl.
- Mentorschap Noord is binnen het gemeentehuis niet bekend. Drie leden van de
Participatieraad gaan alsnog informerend in gesprek. Het betreft Gerda, Albert Klarenbeek
en Marion. Zij koppelen terug aan de Participatieraad. Actie: Gerda, Albert K., Marion.
Stand van zaken Kinderopvangtoeslagenaffaire
- Er is een uitgebreide informerende brief aan de Participatieraad toegezonden.
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7. Werkgroepen
a. Werkgroep Communicatie
o Het is lastig om de officiële kanalen van de gemeente te gebruiken voor het uitzetten van
de vacatures. Wel is het mogelijk om de melding op de website te plaatsen met een link
naar een eigen pagina voor geïnteresseerden om nadere informatie op te vragen. In het
verleden is voor deze weg gekozen. Opgemerkt wordt dat Brenda met name op het
gebied van communicatie kennis en ervaring heeft. Zij treedt toe tot de werkgroep, maar
is nog niet bij een vergadering aanwezig geweest. Ze heeft toegezegd zich bezig te gaan
houden met social media. Simon neemt contact op met Brenda voor het plaatsen van de
vacaturetekst. Actie Simon
o De werkgroep heeft een document gemaakt, om te weten te komen welke knelpunten in
de gemeente spelen. Hiervoor gaan zij in tweetallen in eerste instantie in gesprek met de
10 wijkraden. Het overzicht daarvan is niet compleet. Karl zal de lijst completeren. Actie
Karl. Wel vraagt hij zich af of dit het platform is waar de informatie gehaald kan worden.
Op deze manier wordt gestart om later te kijken hoe we op een zinvolle manier verder
kunnen gaan.
b. Werkgroep Financiën
Geen bijzonderheden.
c. Werkgroep Geletterdheid en digitalisering
Geen bijzonderheden.
d. Werkgroep Gezondheid en Welzijn
Volgende vergadering de bijlagen opnieuw op de agenda, omdat niet iedereen ze heeft
ontvangen en/of heeft kunnen lezen.
e. Werkgroep Jeugd
Christina is in gesprek geweest met de heren Heuving en de heer Hamster. De vorige keer is een
aantal zorgpunten geuit over de concept verordening. Het was een prettig gesprek waar met
name de kritische kanttekeningen werden meegenomen. We zijn benieuwd naar de concrete
uitwerking. De raad heeft het document nog niet ontvangen. Het document wordt eerst
aangepast en wordt daarna verstuurd. Er komt een adviesaanvraag richting de Participatieraad.
f. Werkgroep Lokale Samenwerking (in ruste)
g. Werkgroep Minima en Schuldhulpverlening
Marion vindt het jammer dat de gemeente heeft besloten de vroegsignalering als instrument te
gebruiken om te registreren bij de BKR. Andere gemeenten hebben gekozen voor het RISsysteem. Volgens Karl is hiervoor gekozen, omdat het kwalitatief even goed is, maar goedkoper.
h. Werkgroep Participatiewet
Albert L. spreekt over een slordige brief. Er staat geen naam genoemd met wie contact kan
worden opgenomen en het telefoonnummer dat genoemd is, is het centrale nummer. Karl licht
toe dat het een automatisch gegenereerde brief is. Daarnaast wordt het algemene nummer altijd
in openbare brieven gebruikt.
i. Werkgroep Publiek Vervoer
Geen bijzonderheden. Volgens Simon kan deze werkgroep worden opgeheven en samengevoegd
met de werkgroep Wmo. In de vergadering van januari gaan we het hebben over een nieuwe
indeling voor de werkgroepen. Actie Anja
j. Werkgroep Toegankelijkheid
De reactie op het advies is bijgevoegd als bijlagen. Alleen het eerste punt is niet overgenomen, de
rest wel. Nu moeten we vinger aan de pols houden voor de uitvoering. Komt als vast punt op de
actielijst. Actie Anja. Volgend jaar Q3 is er een evaluatiemoment ingepland.
k. Werkgroep Verkeer
Nieuwe vergadering ingepland voor 15 december via Teams.
l. Werkgroep Wmo
Heleen, Albert K., Tiny en Priska hebben een gesprek gehad met Renée Broens en Rob Veenstra.
Dit was een goed gesprek maar te kort om de huidige stand van zaken mee te nemen. Ging o.a.
over verdere invulling van het PGB-beleid. Er is een hele discussie over dat de ouder geen
verzorgende kan zijn. Dat dat gehandhaafd blijft, vindt men een vreemde gedachte. Er zit een
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vooringenomenheid in en generaliseert. Verder is er een stevige discussie gevoerd over
toepassing van het sociaal tarief. Dit blijft een lastig dilemma. De werkgroep wil ook helder
krijgen rond de toename van de aanvragen voor schoonmaak.
m. Werkgroep Wonen
De afspraak die 23 december stond gepland gaat niet door. Blijft op de actielijst staan. Actie:
Anja.
8. Bespreekpunten vergadering december 2021
a. Afscheid vertrekkende leden. In theorie is een afscheidsetentje nog steeds mogelijk. De
verwachtingen van de persconferentie zijn somber. Besloten wordt het afscheid te verplaatsen
naar 1 december, met als voorwaarde dat Martha en Ton ook kunnen dan. Karl belt met
Smeerling of dit mogelijk is en koppelt terug. Actie Karl
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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