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

Digitalisering
Veel mensen kunnen niet of niet voldoende meekomen met de digitalisering van onze 
samenleving. De toenemende digitalisering is een gegeven, dus alle aanleiding om te 
zorgen dat iedereen kan (blijven) meedoen. Als PRS hebben we bekeken wat er van 
gemeentewege wordt gedaan om mensen hierbij te helpen. Een groot deel van de 
uitvoerende taken op dit gebied wordt door de gemeente belegd bij Stichting Welstad 
en bibliotheek. We hebben deze activiteiten op een rij gezet. Onze conclusie is dat er 
weliswaar veel wordt gedaan maar dat mensen nog onvoldoende worden bereikt.

We hebben een ongevraagd advies uitgebracht aan de gemeente over onder meer de 
volgende punten:
1. Verbeteren signaalfunctie en informatie naar mensen die geen of            
 onvoldoende  gebruik maken van digitale hulpmiddelen; zorg voor een  
 grotere alertheid bij betrokken medewerkers/hulpverleners. 
2. Zorg als gemeente voor een eenduidig en op elkaar afgestemd pakket van  
 informatie over het aanbod aan voorzieningen en publiceer dit op een   
 effectieve manier.
3. Steek als gemeente meer energie in de regisserende en sturende rol bij de  
 samenwerking met en tussen de diverse uitvoerende organisaties.
 Op dit moment wachten we op een reactie van de gemeente. Zodra deze  
 ontvangen is kunt u het gehele advies en de reactie op de website van de  
 gemeente vinden. 

Abonnementstarief Wmo
Voor cliënten die gebruik maken van Wmo-maatwerkvoorzieningen heeft het Rijk 
het abonnementstarief per 1 januari 2019 vastgesteld op €17,50 per vier weken. De 
gemeente stond voor de keus om dit tarief al dan niet ook te hanteren voor mensen 
die gebruik maken van de Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS); daarvoor gold 
eerder een tarief, variërend van € 12,- tot € 60,-, afhankelijk van het inkomen. Om 
ingewikkelde uitvoeringsproblemen te voorkomen geldt het tarief van €17,50 per vier 
weken daarom voor zowel de maatwerkvoorzieningen als voor de AVS. De PRS heeft 
ingestemd met deze maatregel. De kosten voor mensen met een lager inkomen zijn 
echter wel toegenomen, wat wij een zorgelijke ontwikkeling vinden. De gemeente 
heeft toegezegd in bijzondere gevallen een oplossing te zoeken voor deze inwoners. 

Vervoersvoorziening Wmo
De hoogte van de tarieven van Wmo-vervoer in Stadskanaal was, in vergelijk met de 
regio, voor ons aanleiding om een ongevraagd advies uit te brengen aan het college. 
De tarieven in Stadskanaal wijken namelijk sterk af van omliggende gemeenten. Waar 
Veendam en Pekela een instaptarief hanteren van € 0,85 is dit in onze gemeente € 2,21. 
Ook de kosten per kilometer zijn nergens zo hoog als in Stadskanaal. Dit betekent dat de 
kosten voor korte ritten meer dan twee keer zo hoog zijn dan de reis met het openbaar 
vervoer. Wij vinden dit ongewenst omdat de Wmo-taxi is bedoeld als vervanging voor 
het openbaar vervoer, waarvan Wmo-cliënten veelal geen gebruik kunnen maken. 
Helaas heeft het college van B&W besloten de tarieven niet aan te passen, omdat de 
extra kosten hiervan € 43.000,- per jaar zijn.

Overleg over WMO-vervoer
De PRS is vertegenwoordigd in een provinciale klankbordgroep en in een regionale 
gebruikersgroep Publiek Vervoer Oost-Groningen. Dit om de belangen van gebruikers 
en het correct naleven van de eisen in het aanbestedingscontract te waarborgen. 
We zoeken nog naar één of twee gebruikers van de Wmo-taxi die bereid zijn mee te 
denken in de gebruikersgroep. Weet u iemand? Graag even contact met Simon Ronda, 
tel.06-12472557 of via simonronda@hotmail.com.

Beleidsplan schuldhulpverlening
Eind 2016 heeft de PRS aan het college gevraagd om te voldoen aan de wettelijke plicht 
om over een beleidsplan schuldhulpverlening te beschikken. Dit om de belangen van 
mensen die op schuldhulp zijn aangewezen beter te waarborgen. Op 13 maart 2019 
hebben we een uitvoerig advies uit kunnen brengen. U kunt het advies, samen met de 
reactie van de gemeente, op de website van de gemeente vinden. 

Voor ons is de grotere aandacht voor preventie erg belangrijk en gelukkig bevat het 
plan daarover ambitieuze maatregelen. Op onderdelen hebben we kanttekeningen bij 
het plan geplaatst, vooral bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen over de te nemen 
maatregelen. Het college heeft onze voorstellen voor een groot deel overgenomen en 
dat stemt tot tevredenheid. De gemeenteraad heeft het plan op 24 juni vastgesteld 
en de raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de uitvoering. Ook wij zullen het college 
kritisch volgen bij de uitvoering van de 16 resultaatverplichtingen van het beleidsplan.

Eenzaamheid
Een werkgroep uit de PRS is bezig met dit onderwerp en zoekt met de gemeente naar 
een praktische aanpak om mensen uit hun isolement te halen, waar nodig en gewenst. 
Geen eenmalige activiteiten (zoals een keer koffiedrinken of iets dergelijks) maar wel 
concrete acties die een blijvend effect hebben. Heeft u suggesties, dan horen wij ze 
graag!

Beleidsregels vrijlating van inkomen uit arbeid bij verlening van bijstand
Het college heeft over dit onderwerp nieuwe beleidsregels vastgesteld die beter 
aansluiten bij de praktijk. De PRS heeft hierover een positief advies uitgebracht. 
Wel adviseert de PRS om de vrijlating automatisch toe te kennen als iemand daar recht 
op heeft in plaats van dit schriftelijk te moeten aanvragen. Ook adviseert de PRS een 
cliënt goed te informeren over alle financiële gevolgen, bijvoorbeeld voor een beroep 
op andere voorzieningen.

Verkeer
De PRS heeft een permanente vertegenwoordiging van twee leden in de gemeentelijke 
werkgroep verkeer. Vanuit de PRS letten we bij verkeersmaatregelen in het bijzonder 
op de positie van en gevolgen voor kwetsbare verkeersdeelnemers en gehandicapten.

Jeugdzorg
We zijn de afgelopen periode door de wethouder bijgepraat over de financiële 
problemen in de jeugdzorg, een probleem waar elke gemeente mee worstelt. We 
stellen dat op prijs en hebben de indruk dat de financiële problemen niet ten koste 
gaan van de kwaliteit van de zorg.

Jonge mantelzorgers
De eerste week van juni was de week van de jonge mantelzorger. Toen waren zijn er 
activiteiten voor jongeren die bijvoorbeeld ouders, broers of zussen verzorgen met 
lichamelijke of psychische problemen. Nog niet in Stadskanaal, omdat we onvoldoende 
weten wie in onze gemeente als jonge mantelzorgers fungeren. In De Kanaalstreek 
heeft onlangs een oproep aan jonge mantelzorgers gestaan om zich te melden. Dat 
kan via Welstad (die graag activiteiten voor deze jongeren wil organiseren) of via Albert 
Klarenbeek, lid van de PRS (albertklarenbeek@gmail.com), tel. 06-47087868. Weet of 
kent u jongeren die zorgtaken vervullen dan horen we dat graag. 

Overige thema’s
Ook andere thema’s passeerden de afgelopen periode de agenda, vooral in 
informatieve zin. Bijvoorbeeld over arbeidsparticipatie, beschut werken, mantelzorg 
en laaggeletterdheid. In oktober hebben we als PRS een studiedag over beschermd en 
begeleid wonen. Heeft u suggesties over deze of andere onderwerpen dan horen we dat 
graag. Uw reacties kunt u sturen aan participatieraad@stadskanaal.nl. Informatie over 
onze activiteiten vindt u ook op www.stadskanaal.nl/adviesorganen/participatieraad. 
Daar kunt u ook de meest recente notulen en adviezen van de PRS vinden. 
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