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Verslag 

Vergadering:  AB Participatieraad  
Datum: Woensdag 22 januari 2020 
Tijdstip: 14.30-16.30 uur 
Locatie: Vergaderkamer 5, gemeentehuis, 
Stadskanaal 
 

1. Opening  
Siny Drent opent de vergadering en heet allen welkom en wenst eenieder een goed, gezond en 
plezierig vergaderjaar. Kees Koster, Nico Lieberom en Simon Ronda zijn met kennisgeving afwezig. 
Ina Post schuift later bij de vergadering aan. Martha Nanninga doet verslag van het bezoek aan 
Nico Lieberom, die vanwege een ernstige ziekte langdurig afwezig is. Nico was heel monter en 
positief.  

 
2. Vaststellen agenda 
 De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Verslag en actielijst 

a.  Verslag vergadering PRS 18 december 2019 
 Het verslag wordt vastgesteld en door de voorzitter ondertekend.  
 
b. Actielijst vergadering PRS 18 december 2019 
 De actielijst wordt besproken en geactualiseerd. 

 

4. Mededelingen/informatie en ingekomen stukken gemeente 

Algemeen & overig 
- Voor meer informatie over de Blijverslening verwijst Karl naar de folder van het 

Stimuleringsfonds Huisvesting, die hij uitdeelt. Meer informatie is ook op de 
gemeentelijke website te vinden. Er is geen leeftijdsgrens voor het aanvragen; bij 
eventueel overlijden van betrokkene nemen de erfgenamen de lening normaliter over.  

- Met betrekking tot het taalhuis en de laaggeletterdheidsaanpak geeft Karl aan dat de 
beschikbare middelen uit het landelijke taalakkoord in totaal enkele tientallen miljoenen 
euro’s betreft. Voor Stadskanaal komt de bijdrage echter op ongeveer €2.000,- neer, en 

Leden:   Aanwezig: 

Mevrouw C. Bakker  Mevrouw I. Post A 

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

Mevrouw S. Drent  De heer T. Scheerhoorn  

De heer A. Klarenbeek (voorzitter)  Mevrouw I. Schijvens  

De heer K. Koster A Mevrouw T. Scholtens  

De heer N. Lieberom A Mevrouw H. Teuben  

Mevrouw M. Meedendorp  De heer A. Lukens  

Mevrouw M. Nanninga    

   Aanwezig: 

    

De heer K. Sluiter  Gemeente Stadskanaal  

Mevrouw P.M. de Jong  Gemeente Stadskanaal  



2 van 5 
 

dat geldt voor veel kleine kernen. Er wordt nu provinciaal samengewerkt om alle 
Groningse middelen te bundelen en in een ambtelijke werkgroep wordt een 
gezamenlijke inzet ontwikkeld, zodat met bundeling van kracht en geld meer impact 
gemaakt kan worden. 

- Karl geeft aan dat Renée tijdens het AB van maart aansluit om de Participatieraad bij te 
praten over de stand van zaken met betrekking tot het Refaja en de huisartsenzorg. 
Baukje Besling sluit aansluitend aan om de Participatieraad bij te praten over de stand 
van zaken met betrekking tot de Wet verplichte GGZ.  

Wmo  
- Karl geeft aan dat hij naar aanleiding van vragen vanuit het Dagelijks Bestuur heeft 

nagevraagd hoe groot de totale baten zijn van eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen 
en AVS-voorzieningen, in 2018 en 2019. Hij komt daar nog op terug, de cijfers zijn nog 
niet opgeleverd.  

Participatiewet 
- Adviesaanvraag ‘Beleidsregels verlagingen Participatiewet Stadskanaal 2020' 

Dit is voor de werkgroep, die zich daarmee bezig gaat houden. De werkgroep 

minimabeleid, bestaande uit Albert Lukens, Christien, Marion, Simon en Tiny, komt 

spoedig bij elkaar en levert voor het DB van 6 februari 2020 een reactie op het advies 

aan. Actie: werkgroep Minimabeleid. 

Jeugd 
- Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.   
 
Armoede / schuldhulpverlening 
- Naar aanleiding van de vraag over de armoedepreventiegelden geeft Karl aan dat deze 

gelden wel zijn aangevraagd en dat een plan is ingediend. Dit plan is helaas niet akkoord 
bevonden en de middelen zijn niet ter beschikking gesteld. De Raad van Bestuur van 
ZonMW heeft besloten om in totaal 42 van de 199 ingediende aanvragen te honoreren. 
Alleen gemeenten en kennisinstellingen die een aanvraag indienden die als zeer relevant 
en goed werd bestempeld kwamen in aanmerking voor een consortium van onderzoek. 
Gemeente Stadskanaal kreeg de beoordeling relevant/voldoende. De aanvraag is 
daarom niet gehonoreerd. Het was voor de beoordeling onduidelijk hoe cliënten en 
cliëntvertegenwoordigers betrokken waren bij onderzoeksprojecten en er ontbrak een 
deel motivatie over de overdraagbaarheid van de resultaten naar andere organisaties. 
Christina Klarenbeek vraagt zich af wat de gemeente doet met de aangeleverde 
beoordeling, en hoe de reflectie hierop plaatsvindt. Karl geeft aan dat hij er vanuit gaat 
dat zijn collega’s dit meenemen in het vervolg van dit soort processen.  
 

Taalhuis 
Heleen Teuben heeft signalen ontvangen van mensen die gediplomeerd zijn om mensen te 
begeleiden in het taalhuis. Zij geven aan dat er bijna geen werk voor hen is, omdat de doelgroep niet 
naar het taalhuis gaat. Deze begeleiders gaan nu een training volgen om te leren hoe zij zelf actief op 
zoek kunnen gaan naar de betreffende doelgroep.   
 
AVS-regeling 
Heleen Teuben geeft aan dat de folder met informatie over de AVS-regeling niet klopt. Sommige 
personen hebben een keukentafel gesprek gehad om hiervoor in aanmerking te komen, maar 
volgens Karl is dat niet nodig. Hij doet navraag bij Rob Veenstra en komt daarop terug.  
 
Karl heeft ondertussen informatie ingewonnen bij Rob Veenstra, te weten:  
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“Vanaf 1 januari 2019 is het abonnementstarief ingevoerd. Vanaf dat moment betalen AVS-klanten 
die in aanmerking komen voor de kortingsregeling per vier weken een eigen bijdrage van € 17,50.  
Doordat de AVS een algemene voorziening is, wordt volstaan met een lichte toets om te beoordelen 

of de aanvrager tot de Wmo-doelgroep behoort. Hierdoor is het relatief eenvoudig om voor de 

kortingsregeling in aanmerking te komen. De praktijk laat zien dat de lichte toets in combinatie met 

de lage eigen bijdrage (abonnementstarief) zorgt voor een substantiële toename van de vraag. 

Tegelijkertijd is de constatering dat de beschikbare middelen schaars zijn. Interventies zijn nu 

noodzakelijk om de huishoudelijke hulp toekomstbestendig te organiseren.  

Ten opzichte van vorig jaar (oktober 2018) zien we een substantiële toename van het gebruik van de 
kortingsregeling van de AVS. Het is aannemelijk dat de introductie van het abonnementstarief in 
combinatie met de lichte toets aan de groei heeft bijgedragen. Mogelijk is hier sprake van onterechte 
instroom. Om hier uitsluitsel over te geven heeft het college besloten om dit middels een steekproef 
te onderzoeken. De steekproef omvat minimaal 70 onderzoeken, wat overeenkomt met 10 procent 
van het huidige AVS-bestand. De uitkomst van het onderzoek draagt naar verwachting bij aan een 
eventuele herziening van het beleid met als doel om hulp en ondersteuning toegankelijk en 
betaalbaar te houden. In vergelijking met een lichte toets kent de toets uitgebreidere mogelijkheden 
om te beoordelen in hoeverre de (aangeboden) ondersteuning aansluit op de behoeften en 
mogelijkheden van de inwoner en zijn of haar sociale omgeving. Het aanvullende onderzoek neemt 
ongeveer drie maanden in beslag. Gedurende het onderzoek verandert er niets aan de toegang tot 
de kortingsregeling. Dit betekent dat (voorlopig) wordt volstaan met een lichte toets om te 
beoordelen of de aanvrager tot de Wmo-doelgroep behoort en op basis daarvan wordt toegelaten 
tot de kortingsregeling. Iedere nieuwe aanvraag wordt meegenomen in dit onderzoek. De 
onderzoeken zijn in principe geen keukentafelgesprekken. Blijkt dat de AVS noodzakelijk is dan wordt 
deze ook verstrekt. 
 
Folders hebben de aandacht, we gaan deze voor de onderzoekperiode niet aanpassen.” 

5. Werkgroepen: 
a. Werkgroep Participatiewet 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.  
 

b. Werkgroep Verkeer 

• Verslag werkgroep verkeer d.d. 16 december 2019 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  

De verkeersfrustraties worden door de AB PRS leden geuit en Albert Lukens neemt een 

aantal zaken mee naar de werkgroep. Karl geeft aan, dat zij ook meldingen kunnen doen 

via de FIXI app. De centrumontwikkelingen worden afgewacht.  

c. Werkgroep Publiek Vervoer  
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 

d. Werkgroep Communicatie  
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 

e. Werkgroep Armoedebeleid 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.  
 

f. Werkgroep Wmo 
• Brief implementatie Wet verplichte GGZ 
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 De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. Tijdens het AB PRS van maart 2020 komt 
Baukje Besling deze brief toelichten. Deze brief wordt daarom weer toegevoegd aan de 
vergaderstukken van het AB PRS van 18 maart 2020.  

 
• Reactie op advies gezondheidsbeleid (volgt nog) 

De reactie op het advies inzake het gezondheidsbeleid wordt akkoord bevonden en wordt 
vervolgens ter behandeling voorgelegd aan het college. Daarnaast verzoekt de werkgroep 
om een evaluatiemoment in te bouwen om te meten of wat er in staat ook daadwerkelijk 
wordt uitgevoerd. Dit punt wordt toegevoegd aan de actielijst. Actie: Petra 

 
In het kader van het gezondheidsbeleid wordt door Ina Post aangegeven, dat er een 
Lokaal Sportakkoord wordt opgesteld, waarbij de gemeente de voortrekkersrol heeft. 
Karl vraagt de stand van zaken na en hoeveel geld hiermee gemoeid gaat. Actie: Karl 

 
g. Werkgroep financiën 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 

h. Werkgroep jeugd 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 
 

i. Werkgroep toegankelijkheid 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 

j. Werkgroep Wonen/Lokaal Akkoord 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 
 

k. Werkgroep Laaggeletterdheid  
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 

l. Werkgroep Eenzaamheid 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 
 

m. Werkgroep Mantelzorg 
Er zijn positieve reacties ontvangen op de ‘Blijk van waardering’, die in de vorm van een 

VVV-bon van € 100,00 per post naar de mantelzorgers, die zich ervoor hadden aangemeld, is 

toegestuurd. Er zat een keurige lijst bij met winkels, waar deze bonnen ingeleverd kunnen 

worden.  

 
n. Bespreekpunten t.b.v. februarivergadering 2020 

Christina Klarenbeek doet verslag van een tv-uitzending over staatssecretaris Blokhuis en 
zwerfjongeren. Hierin kwam naar voren, dat gemeenten vaker artikel 5 moeten toepassen 
(zaken door de vingers zien). Christina wil graag weten hoe vaak de gemeente Stadskanaal 
artikel 5 toepast. Karl kan daar geen exact antwoord op geven, maar zal proberen wat 
informatie in te winnen. Actie: Karl.  

 
BESLOTEN DEEL VAN DE VERGADERING: 

 
6. Mededelingen/informatie Participatieraad 

• Lokale samenwerking 
De volgende partijen worden geopperd om als AB PRS eens aan te schuiven:  

Wijkraden, wijkteams, stichting Welstad, de thuiszorg (zorgverleners), ouderenbonden 
(OSOS/PCOB), kerken (en jeugdverenigingen), Vrijwilligers Informatie Punt (VIP), TDC. 
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Karl, Albert Klarenbeek, Inge en Christina gaan samen om de tafel om hiervoor een plan van 
aanpak op te stellen. Hiervoor wordt een afspraak gepland. Actie: werkgroep 
 

• Rooster van aftreden 
De termijn loopt per april 2020 af voor Albert Klarenbeek en Simon Ronda. Zij geven tijdens  
de volgende AB PRS vergadering in februari 2020 aan of ze hun termijn willen verlengen.  
Actie: Albert Klarenbeek en Simon Ronda.  
 

• Sollicitatiecommissie 
Albert Klarenbeek vraagt Christien Bakker, die in de volgende zittingsperiode 
penningmeester van de PRS wordt, om vanaf februari 2020 bij het DB PRS aan te sluiten om 
ervaring en kennis op te doen. Albert Lukens die tijdens de volgende zittingsperiode 
voorzitter van het AB PRS zal worden schuift later aan.   
 
De sollicitatiecommissie had nog één lid in portefeuille, maar deze persoon heeft zich helaas 
teruggetrokken. De andere persoon was positief en gaat solliciteren. Afgesproken wordt om 
in april 2020 een vacature te publiceren op de website van de gemeente Stadskanaal, op de 
vacaturebank, in de wijkkranten en te verspreiden aan kerken, supermarkten, bibliotheek 
etc. De ontwikkelingen worden afgewacht.  

 
7. Rondvraag  

Heleen Teuben heeft contact gehad met OSOS, waarvan Ben Heller voorzitter is. Er is gevraagd 
om informatie of antwoorden op vragen over wonen te verkrijgen. Heleen Teuben zal doorgeven, 
dat zij informatie kunnen inwinnen bij Karl Sluiter via het emailadres van de PRS of via het 
algemene telefoonnummer van de gemeente Stadskanaal. Hij zal de vraag dan doorzetten naar 
de betreffende werkgroep.  
 
Op 6 maart vindt er een bijeenkomst plaats over ‘Oud’ in Zwolle waar Heleen Teuben graag naar 
toe wil gaan. Er zal nog afgestemd worden wie met haar mee gaat.  
 

8. Sluiting 
Siny sluit de vergadering en aansluitend gaat het AB PRS eten bij wereldrestaurant Goud. 

 
 


