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De Participatieraad Stadskanaal (PRS) is een onafhankelijk adviesorgaan binnen 
de gemeente. De Participatieraad adviseert het gemeentebestuur gevraagd 
en ongevraagd over onderwerpen rond het sociale beleid, zoals werk, wonen 
en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, ouderenzorg en 
bereikbaarheid. In deze nieuwsbief doen we verslag van belangrijke activiteiten 
van de afgelopen tijd.

Blijverslening
De gemeenteraad heeft de Verordening Blijverslening ingevoerd. Dit instrument 
is bedoeld om meer levensloopbestendige woningen te realiseren en stimuleert 
het langer zelfstandig thuis wonen. De PRS heeft hierover een positief advies 
uitgebracht. Wel hebben we een aantal aandachtspunten meegegeven. Deze 
staan hieronder genoemd.
1. Ook vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn  
 woningaanpassingen mogelijk. Leg hiermee een relatie. 
2. Diverse aanpassingsmogelijkheden toevoegen aan de regeling.
3. Geef meer duidelijkheid over het budget en de terugkoppeling naar de  
 gemeenteraad als het jaarlijkse budget dreigt op te raken.
4. Heb aandacht voor de mogelijkheid van een verzilverlening (een  
 hypotheek op overwaarde via de gemeente). De gemeente Stadskanaal  
 kent ook een duurzaamheidslening. 
 
Koers Wedeka 
De gemeente heeft ons advies gevraagd over de koers van Wedeka, de omschakeling 
van een SW-bedrijf naar een leerbedrijf.  Deze omschakeling is het gevolg van de 
invoering van de Participatiewet in 2015, omdat de wet de gemeenten verplicht 
hun SW-bedrijven aan te passen. Dit betekent dat het aanbod gericht zal zijn op 
de verschillende doelgroepen met een arbeidsbeperking:
• Huidige SW-ers met een vast dienstverband;
• Wajongers met een (beperkt) arbeidsvermogen;
• Bijstandsgerechtigden.
Naast uitstroom naar regulier werk, bijvoorbeeld via loonkostensubsidie, moet 
het aanbod ook gericht zijn op beschut werk en garantiebanen.
De PRS adviseert positief over de koers en vraagt aandacht voor de volgende 
zaken:
1. Detachering naar reguliere werkgevers. In de praktijk leidt dit tot  
 een hoog ziekteverzuim en financiële knelpunten. De PRS adviseert om  
 het detacheringsbeleid aan te passen met de volgende uitgangspunten:
• Realistische verwachtingen van werkgever en werknemer met als doel  
 een langdurige detachering en terugplaatsing naar Wedeka te voorkomen
• Detachering mag niet leiden tot hogere kosten dan bij interne plaatsing  
 bij Wedeka
2. Pilots. De PRS ondersteunt het uitgangspunt om pilots uit te voeren en te  
 toetsen maar adviseert wel een realistische afspiegeling van de  
 doelgroepen na te streven.
3. Meer aandacht voor persoonlijke aandacht voor medewerkers die  
 langdurig aan Wedeka verbonden blijven.
4. Tegengaan van verdringing van arbeidsplaatsen of SW-functies door het  
 inzetten van stagiaires, werken met behoud van uitkering,  
 loonkostensubsidie etc.
5. Blijf investeren in een fijne werkomgeving waar werknemers zich  
 gewaardeerd en veilig voelen en waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen.  
 Zo wordt ziekteverzuim mogelijk voorkomen. De cijfers hiervan zijn  
 momenteel erg hoog. 
6. Heb ook aandacht voor mensen die aan de kant staan, geen uitkering  
 hebben, maar wel meer zouden kunnen of moeten participeren.

Werkplan Gezonde Gezinnen
De gemeente heeft een werkplan gemaakt voor integrale preventieve zorg en 
positieve gezondheid voor jeugd en gezin. Dit met het oog op goede gezinsrelaties, 
een veilig thuis, een stimulerende opvoedomgeving en een gezond leefstijl. Het 
was voor de PRS niet duidelijk of het plan een handleiding voor professionals 
moet zijn, of niet. De PRS ondersteunt weliswaar de goede intenties maar komt 
toch tot een negatief advies omdat belangrijke zaken in het plan ontbreken 
waardoor het onvoldoende als werkplan kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld:
1. Onduidelijkheid over het budget voor diverse onderdelen van het  
 werkplan.
2. Onduidelijkheid over de termijn van de noodzakelijke vervolgacties.
3. Het ontbreken van een goede tijdplanning en evaluatiemomenten voor de  
 diverse projecten
4. Het ontbreken van een koppeling met de website van de gemeente.
5. Het ontbreken van concrete acties om een app te ontwikkelen en  
 workshops te organiseren voor de beroepskrachten.
6. Het ontbreken van contactgegevens van en links naar instellingen.

Eenzaamheid
Ook het thema eenzaamheid heeft de aandacht van de Participatieraad. Het 
is natuurlijk geen nieuw thema, maar het vraagt wel opnieuw en voortdurend 
onze aandacht. In oktober hebben we er een studiedag aan gewijd. Wat kun 
je als gemeente (meer) doen om met oorzaken en gevolgen van eenzaamheid 
goed om te gaan. We zoeken vooral naar een praktische aanpak, ook kijkend 
naar voorbeelden die elders effectief zijn gebleken. In 2019 komen we op het 
onderwerp terug, mogelijk met een advies aan de gemeente.

Digitalisering
Wat geldt voor het thema eenzaamheid geldt ook voor de gevolgen van de 
toenemende digitalisering. Als je geen e-mail of internet hebt hoor je er niet 
meer bij. Maar ook als je dit wel hebt zijn er veel mensen die niet goed weten hoe 
ermee om te gaan. Diverse organisaties zoals Welstad, bibliotheek, onderwijs en 
Humanitas zijn actief om mensen te helpen. Samenwerking tussen de gemeente 
en organisaties is belangrijk als het maar gericht is op het adequaat ondersteunen 
van mensen voor wie de toenemende digitalisering een probleem is. En dat zijn 
niet alleen ouderen. Ook over dit onderwerp komen we in 2019 mogelijk met een 
advies.
 
Taalhuis
Positief nieuws! De PRS heeft in de afgelopen maanden meerdere malen aandacht 
gevraagd voor een Taalhuis in de bibliotheek van Stadskanaal. Op 1 november is 
het eerste Taalhuis in de gemeente van start gegaan. Het Taalhuis wil mensen 
helpen bij het beter leren lezen, schrijven en rekenen. In onze gemeente beschikt 
ruim zestien procent van de inwoners niet over deze basisvaardigheden. Als PRS 
zijn we erg blij met het Taalhuis, ook in relatie tot de onderwerpen eenzaamheid 
en digitalisering. We zullen het functioneren van het taalhuis positief-kritisch 
volgen. Hopelijk komt er ook in de bibliotheken van Musselkanaal en Onstwedde 
een taalhuis.

Schuldhulpverlening
Afgelopen zomer hadden we met de gemeente op ambtelijk niveau een gesprek over 
een conceptbeleidsplan schuldhulpverlening. De PRS was daarna in afwachting van 
een definitief plan. Dit plan is wettelijk verplicht, en waar de PRS al een aantal jaren op 
wacht. Al in 2016 brachten wij een advies uit over het armoedebeleid van de gemeente. 
De Participatieraad volgt de ontwikkelingen op het gebied van de schuldhulpverlening 
kritisch, uiteraard in de eerste plaats voor mensen die afhankelijk zijn van de 
schuldhulpverlening. Hoewel de schuldhulpverlening op dit moment gewoon 
doorgaat, en er geen wachtlijsten zijn bij de Gemeentelijke Kredietbank, rekenen wij 
erop dat het beleidsplan binnenkort in definitieve vorm wordt gepresenteerd.

Ideeën of suggesties?
Heeft u punten waar we als Participatieraad Stadskanaal mee aan de slag kunnen 
om het beleid van de gemeente op het sociale domein te verbeteren? Over de 
zaken die hierboven staan of over andere onderwerpen? Uw inbreng is van harte 
welkom! U kunt uw bijdrage mailen naar participatieraad@stadskanaal.nl, of 
stuur een brief naar Postbus 140, 9500AC STADSKANAAL. U bent ook van harte 
welkom tijdens de openbare vergaderingen, elke derde woensdag van de maand 
vanaf 13:30 tot ongeveer 16:00 uur in het gemeentehuis. 

Wij wensen u allen goede feestdagen en een hoopvol 2019!
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