Notulen vergadering Participatieraad Veendam d.d. 13-02-2018
Aanwezig:
Henk Smidtman (voorz.),Jaap de Wit (secr.), Jelte van Netten (penningm.),
Leden: Ate Faber, Peter Hemrica, Jacob Houwing, Luuk Jonker, Roelof Kroeze, Jan
Jacob Kuiper, Gerard Tieben en Edzo van der Werf.
Genodigden: Ingrid Cosse, Esther Dijkstra en Bram Hulzebos.
Afwezig m.k.g. Bé Huisman (vicevoorz.).
Afwezig z.k.g.: Lineke Eekhof en Frits Muurman.
Notulen: Moija Vogel.
1. Opening/vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering, heet de genodigden welkom en legt uit waarom
Bé Huisman moet stoppen met het lidmaatschap van de P-raad.
De agenda zal in de aangegeven volgorde worden behandeld.
I.v.m. de aanwezigheid van de 3 genodigden – vermeld boven dit verslag – volgt
een introductieronde waarin iedereen zijn of haar achtergrond, motivatie en
(persoonlijke) situatie naar eigen keuze toelicht.
2. Verslag gesprek wethouder.
Op maandag 12 februari jl. heeft een gesprek plaats gevonden tussen wethouder
Jaap Velema, Henk Smidtman en Jaap de Wit. De toekomst van de Participatieraad
was o.m. onderwerp van gesprek. De zittingsperiode van de Participatieraad is gelijk
aan de zittingsperiode van de Gemeenteraad. De bedoeling is om (na de
gemeenteraadsverkiezingen) met het college, Zorgbelang Groningen en 2
beleidsambtenaren om de adviserende rol van de Participatieraad te bespreken.
Leontien Hagevoort en Dana van der Kroef zullen worden uitgenodigd om een
toelichting op de samenstelling en werkwijze van het Sociale Domein te geven. Hier
hebben ook veel personele wijzigingen plaats gevonden.
De huidige wethouder stelt voor het aftreden van de leden van de Participatieraad
voor de helft om de 2 jaar te laten plaats vinden, zodat bij de
gemeenteraadsverkiezingen niet de hele raad aftreedt.
De zittingsduur per lid blijft wel 4 jaar.
Jan Jacob vraagt zich af of dit ten goede komt aan de adviserende rol van de
Participatieraad richting het College die immers eens in de 4 jaar verkozen wordt.
Jelte merkt op, dat de invloed van de wethouder op de benoemingen en eventuele
herbenoemingen niet ten koste mag gaan van het democratisch proces.
Ate vindt het een goede zaak te vinden, als er regelmatig overleg is tussen het D.B.
van de Participatieraad en beleidsambtenaren, hetgeen onder andere bijdraagt aan
een betere samenwerking/communicatie.
Jaap benadrukt dat de Participatieraad niet in strijd met het dualisme handelt als het
zowel een adviesorgaan voor B&W als voor de Gemeenteraad zou zijn.
Ingrid vraagt in hoeverre de Participatieraad haar invloed – door sturing – op de
politiek kan laten gelden.
Jacob merkt op dat de Participatieraad autonoom en zelfstandig functioneert.

3. Verslag gesprekken PVDA en SP.
De Participatieraad heeft Belangenverenigingen en Politieke Partijen aangeschreven.
D66 en VVD hebben als reactie hierop hun partijprogramma gestuurd en met de
P.V.D.A. en S.P. is een gesprek geweest. Beide gesprekken verliepen in een prettige
sfeer.
4. Voortgang evaluatie/Aanpassing verordening Participatieraad.
De verordening is juridisch gezien correct (Jan Jacob). De evaluatie en eventuele
aanpassing van de verordening komen na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw
op de agenda.
Op de vraag van Bram Hulzebos in hoeverre het college en/of ambtelijk apparaat
gebruik maakt van het advies van de Participatieraad is het antwoord dat dit varieert.
In sommige gevallen wordt de Participatieraad vroegtijdig betrokken bij een proces
en in andere gevallen blijft informatie uit waardoor advisering vooraf onmogelijk is.
De werkgroep Werk & Inkomen heeft regelmatig contact met Hans de Vroome.
De werkgroep Zorg & Welzijn boekt progressie, terwijl er t.a.v. de werkgroep Jeugd &
Gezin nog veel verbeterpunten zijn.
De transitie heeft veel onduidelijkheid gebracht.
5. Rekening Participatieraad 2017.
Het financiële overzicht wordt besproken en de kascommissie zal zich hierover
buigen.
Luuk onderneemt in deze aktie
6. Voortgang Sollicitanten.
Esther, Bram en Ingrid zijn nieuw aanwezig bij deze vergadering.
Op voordracht van de sollicitatiecommissie zullen zij bij het college worden
voorgedragen voor het lidmaatschap van de raad.
Ingrid zal een korte sollicitatiebrief inleveren bij de secretaris.
Na de zittingsperiode zullen waarschijnlijk 7 leden ‘het stokje overdragen’.
7. Werkgroepen.
Ter toelichting voor de 3 genodigden: De Participatieraad is opgedeeld in 3
werkgroepen die a.h.w. het voorwerk voor de adviezen verrichten.
Werkgroep Werk en Inkomen.
Ate vertelt dat er op donderdag 1 maart a.s een gesprek is gepland met José Molle
(teamleider TDC = Training en Diagnose Centrum) ondergebracht op locatie bij
Wedeka aan de Spoorweg te Veendam.
Voorafgaande aan deze afspraak heeft een delegatie vanuit de Participatieraad een
bijeenkomst bezocht waarop mevrouw Kalfsbeek (dir. Wedeka) een nadere
toelichting heeft gegeven m.b.t. te verwachten toekomstige ontwikkelingen binnen
Wedeka in relatie tot de nieuwe vorm van het zogenoemde beschut werken.
Wethouder Bert Wieringa maakt op dit moment deel uit van het bestuur van Wedeka.

Werkgroep Zorg & Welzijn.
Binnen het publiek vervoer vindt een reorganisatie plaats Deze reorganisatie beslaat
2 provincies (Groningen en Drenthe) waarbij 25 gemeenten betrokken zijn. Wilfred
Scholten begeleidt het proces. De Participatieraad is hierover pas in een te laat
stadium geïnformeerd in de vorm van een PowerPoint presentatie die per mail is
toegestuurd. Gegevens over de omvang van de eigen bijdrage in het nieuwe
systeem, dat al op 9 april van start zal gaan, zijn niet bekend.
Om meer informatie en duidelijkheid te krijgen zal Wilfred Scholten voor de volgende
vergadering worden uitgenodigd.
Als punt van aandacht wordt het instellen van verzamelpunten genoemd, waar
kinderen zich zouden moeten verzamelen voordat ze met de taxi naar school worden
gebracht.
Op verzoek van het DB geeft Jacob aan dat hij, na zijn vertrek als lid uit de
Participatieraad, adhoc beschikbaar zal blijven als externe adviseur m.b.t. publiek
vervoer.
Werkgroep Jeugd & Gezin.
Peter verwijst naar de site m.b.t. kansrijke stadskinderen.
In april/mei wordt de samenstelling van de werkgroepen opnieuw bekeken.
De komende tijd staat er op het gebied van Jeugd en Gezin veel te gebeuren en de
Participatieraad hoopt, dat ze in een vroegtijdig stadium bij de processen zal worden
betrokken.
8. Notulen vorige vergadering/actiepuntenlijst.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
De actiepunten worden doorgenomen en voor de genodigden toegelicht.
Punt 6 van de actiepuntenlijst is nog in behandeling.
9, Mededelingen en Ingekomen en uitgaande stukken.
In de partijprogramma’s die aan de Participatieraad zijn gezonden ontbreekt iedere
vermelding m.b.t. de Participatieraad.
De overige ingekomen stukken zijn via de secretaris aan een ieder verzonden, te
weten;
- 16-12-17 Presentatie cliëntenparticipatie landelijke cliëntenraad (B. Bultena).
- 17-12-17 Nieuwsbrief taal voor het leven – editie december 2017.
- 25-01-18 Uitnodiging netwerkbijeenkomst passend onderwijs op 6 maart 2018 (van
19.00 – 21.00 u.) (A. Kroese).
- 29-01-18 Nieuwsbrief taal voor het leven – editie januari 2018.
- 30-01-18 Mail Jeanique Ham; Uitnodiging opening servicedesk op 01-02-2018.
- 05-02-18 De WMO 2015 in de praktijk.
- 09-02-18 Conferentie Adviesraden Sociaal Domein op 6 april 2018.
- 12-02-18 Uitnodiging voorstelling De Omzieners op 2 maart 2018 in de Binding in
Oude Pekela.
Uitgaande stukken;
Uitnodigingen februari vergadering 2018 per mail verzonden aan:
- Mw. Van Bolhuis (23-01-2018)
- Mw. Cosse (22-01-2018)
- Dhr. Koster (22-01-2018)

10. Rondvraag en Afsluiting.
Jelte vraagt of het een optie is iemand van Compaen uit te nodigen om een
toelichting te geven op hun organisatie. De Participatieraad heeft hier op korte
termijn nog geen behoefte aan.
Peter vraagt zich af bij de werkgroep Zorg en Welzijn de behoefte bestaat om contact
te hebben met Compaen. Jan Jacob zal hier naar kijken.
Op de vraag van Bram Hulzebos legt Jaap uit dat Compaen een uitvoeringsinstantie
van de Gemeente Veendam is.
Ingrid Cosse vraagt zich hardop af waarom er weinig vrouwen zitting hebben in de
Participatieraad.
Ate deelt mee dat de voorstelling van De Omzieners (zie ingekomen stukken)
eveneens wordt uitgevoerd in Parkzicht op 15 maart 2018. Hij deelt hiervoor de
uitnodigingen rond.
Jan Jacob vraagt aandacht voor de praktische en juridische gevolgen m.b.t. het
eventueel wijzigen van de benoemingstermijn van de Participatieraad. Welllicht kan
hierbij de landelijke koepel adviesraden worden ingeschakeld.
Peter stelt voor Ingrid deel uit te laten maken van de werkgroep Jeugd en Gezin.
Aansluitend wordt de mogelijkheid tot het volgen van cursussen en trainingen ter
sprake gebracht.
Dit zal opnieuw ter sprake komen.
Esther zou graag een overzicht van de vergaderdata van de Participatieraad
ontvangen. Jaap zal dit regelen.
Jacob zal een inventarisatie maken van abonnementen (beëindigen of continueren).
Jaap geeft aan dat Zorg en Welzijn veel informatie via de mail gratis aanlevert.
Henk brengt de laatste vergadering van de Participatieraad in haar huidige
samenstelling ter sprake. In welke vorm en waar de vergadering (op donderdag 12
april 2018) plaatsvindt, zal binnen het D.B. worden besproken.
Ingrid vraagt naar de mogelijkheden en vergoeding van congresbezoek en wordt
hierover geïnformeerd.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder
wel thuis.
Algemeen:
7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te
zijn goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is
binnengekomen.

