Notulen vergadering Participatieraad Veendam d.d. 14-11-2017 Aanwezig:
Henk Smidtman (voorz.), Bé Huisman (vicevoorz.),Jaap de Wit (secr.), Jelte van Netten
(penningm.).
Leden: Lineke Eekhof, Ate Faber, Peter Hemrica, Jacob Houwing, Luuk Jonker, Roelof
Kroeze, Jan Jacob Kuiper (vanaf 20.00 u.) , Frits Muurman, Gerard Tieben en Edzo
van der Werf.
Gast: Anneke Dragt.
Afwezig m.k.g.: Ate Faber en Peter Hemrica.
Notulen: Moija Vogel.
1. Opening/Vaststelling agenda.
De voorzitter heet een ieder hartelijk welkom. De agenda zal ongewijzigd worden behandeld.
2. P.G.B.’s (Anneke Dragt).
De voorzitter heet Anneke Dragt van harte welkom. Zij zal in deze vergadering een
toelichting geven op de (toekenning van) het Persoons Gebonden Budget (P.G.B.). De
aanleiding om Anneke uit te nodigen is de onduidelijkheid m.b.t. de rechtmatigheid van
toekenning van P.G.B.’s. Dit heeft ook de aandacht van de V.N.G. (Vereniging Nederlandse
Gemeenten) die daarvoor de mogelijkheden van scholing en informatie/tips beschikbaar
heeft. De Kompanjie heeft i.s.m. toezichthouder Vissible de rechtmatigheid van toekenning
van P.G.B.’s onder de loep genomen.Vanaf augustus 2015 werken 6 gemeenten binnen
Oost-Groningen (waaronder de Kompanjie)samen om in preventieve sfeer verschillende
zaken op elkaar af te stemmen. In het toezicht op de kwaliteit van zorg heeft
rechtmatigheid de aandacht boven doelmatigheid. Omdat het proces een positief verloop
heeft is nu de aandacht vooral gericht op de kwaliteit van de zorg. De aanvraag van een
P.G.B. wordt beoordeeld door een consulent en de zorg wordt verleend voor een tarief dat
op uurbasis wordt verrekend. Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de aanvragers niet
PGB-vaardig is. Hun budget wordt beheerd door zorgverleners of in andere gevallen een
bewindvoerder. Een zorgverlener kan ook een familielid zijn.
De tarieven verschillen per gemeente. PGB-houders worden steekproefsgewijs
gecontroleerd.
Op de vraag van Jacob wie zorgaanbieders kunnen zijn wordt geantwoord dat zorg
bedrijfsmatig/zakelijk kan worden aangeboden maar ook door familie (ouders of kinderen).
Ouders/kinderen die hiervoor substantiële bedragen ontvangen worden fiscaal belast.
Mantelzorg wordt – om niet – verleend vanuit het sociaal netwerk. Denk hierbij aan Ouderkindrelaties. De overgang van mantelzorg naar formele zorg varieert.
Een eerste beschikking voor een P.G.B. is – preventief – van korte duur teneinde ‘misbruik’
te voorkomen. Het toezicht op gebruik van P.G.B.’s is niet ondergebracht bij de sociale
recherche.
Jan Jacob sluit aan bij de vergadering.
Op de vraag van Jelte antwoordt Anneke dat er per cliënt ongeveer € 10.000,= op jaarbasis
gereserveerd wordt. Een regelmatig terugkerende evaluatie geeft inzicht in de huidige gang
van zaken waardoor de controle beheersbaar blijft. Het budget wordt door de gemeente
verstrekt. Tarieven worden vastgesteld door de Gemeenteraad. Een WMO – consulent heeft
geen eigen cliëntenbestand. Hun inzet bij vervolggesprekken rouleert.
De voorzitter bedankt Anneke, namens de participatieraad, voor haar heldere uiteenzetting
en stelt voor verder te gaan met het volgende agendapunt.
3. Vervolg evaluatie werkwijze P-raad en werkgroepen.
Alle leden van de P-raad hebben per mail een door Henk geschreven samenvatting, ter
voorbereiding van dit agendapunt, ontvangen. De P-raad geldt als adviesorgaan voor het
College van B&W. Spreekrecht bij een gemeenteraadsvergadering, namens de P-raad, kan

vooraf bij de gemeenteraad worden aangevraagd. Hiervan zou de P-raad meer gebruik
kunnen maken om (bijvoorbeeld in de december vergadering) aandacht te vragen voor de
manier waarop een keukentafelgesprek tot stand wordt gebracht. Het college heeft t.a.v.
keukentafelgesprekken een uitvoerende taak terwijl de Gemeenteraad een controlerende
functie in het proces heeft. De P-raad volgt beide.
Roelof vindt dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van het spreekrecht. Het contact
tussen P-raad, Gemeenteraad en verschillende politieke partijen zou moeten worden
verstevigd.
Dit komt overeen met het advies van de rekenkamercommissie.
Het voorstel is om de statuten te wijzigen zodat de P-raad een adviesorgaan voor zowel het
College als de Gemeenteraad wordt. Dit is niet in strijd met het dualisme.
Luuk Jonker merkt op dat de SP kennisneemt van de verslaglegging van de P-raad via de
internetsite van de Gemeente Veendam. Hij verwoordt enkele reacties.
De P-raad komt voort uit de WMO-raad, sociale raad en seniorenraad. Bedoeld als een
vertegenwoordiging van belangenorganisaties t.g.v. de inwoners van de gemeente Veendam
en handelt niet vanuit politieke doelstelling, achtergrond of voorkeur.
Het contact tussen P-raad en SML-fracties wordt door het college van B&W tot stand
gebracht.
Mede gelet op de bevindingen van de rekenkamer zal de P-raad zich schriftelijk tot het
College wenden met het verzoek de statuten te wijzigen.
Daarnaast wordt overwogen om een vertegenwoordiging van de verschillende doelgroepen
een plaats te bieden in de P-raad omdat de participatie in de breedste zin van het woord van
toepassing is op de inwoners van de Gemeente Veendam. Het is de bedoeling om te zorgen
voor een evenredige vertegenwoordiging waarbij het aanbod vanzelfsprekend mede
bepalend is voor de verdeling, waarbij eenzijdigheid moet worden voorkomen.
Het voorstel is om dit op 4 december a.s. met de wethouder te bespreken.
De voorzitter deelt hierbij mee – op persoonlijke titel – op een eerder tijdstip een gesprek
met de wethouder te hebben.
Het is de bedoeling om in januari 2018 te adverteren in afwachting van aanmelding van
nieuwe leden voor de P-raad. De advertentie zal door het D.B. worden opgesteld.
4. Ingekomen stukken.
Brieven met verzenddatum 26-10-2017:
- Reactie College B&W op schrijven van de P-raad d.d. 15-02-2017 betreffende de stand van
zaken rondom contracten met zorgaanbieders.
- Reactie College B&W op schrijven van de P-raad d.d. 04-09-2017 betreffende advies
conceptverordeningen WMO 2015 en Jeugdwet.
- Reactie College B&W op schrijven van de Braad d.d. 03-07-2017 betreffende afwezigheid
genodigden (waaronder wethouder J. Velema).
Ontvangen uitnodigingen:
- Halfjaarlijkse uitwisselingsbijeenkomst van diverse adviesraden Platform Hattinga
Verschure d.d. 17-10-2017.
- Uitnodiging opening Taalhuis Veendam d.d. 27 oktober 2017.
- Uitnodiging bijeenkomst armoedepact (Hans de Vroome) d.d. 14-11-2017. - Uitnodiging
Gemeente Hoogeveen bijeenkomst programmadag ‘Transformatie in de praktijk’ d.d. 1611-2017.
- Kennisgeving feestelijke lunchbijeenkomst in Hotel Parkzicht voor vrijwilligers binnen de
gemeente Veendam onder de noemer ‘Vrijwilligers bedankt!’. Gepland op 25-11-2017.

5. Werkgroepen.
Werk en Inkomen.
Gerard doet verslag van het bezoek aan Wedeka Industrie, locatie Phoenixweg.
Binnen deze vestiging werken mensen binnen de sociale werkvoorziening bij de afdelingen
Variass, Metaal en inpakafdeling t.b.v. Paragon. Tijdens het bezoek werd een informatieve
rondleiding gegeven waarbij opviel dat de veiligheidsvoorschriften, zoals volgens de
Arbowetgeving bedoeld, op verschillende werkplekken niet worden nageleefd.
Roelof licht de deelname aan de bijeenkomst van het Armoedepact van
vanmiddag 14 november toe waar o.m. is gesproken over een opleiding tot
arbeidsdeskundige. De vraag naar beschut werkt lijkt gering. In de maand
december staat opnieuw een bijeenkomst gepland.
Zorg en Welzijn.
Geen mededelingen.
Jeugd en Gezin.
Geen mededelingen.
Overkoepelende thema’s.
Deze zijn op dit moment niet aan de orde.
6. Notulen vorige vergadering/Actiepuntenlijst.
Op verzoek van Jelte heeft de secretaris de beschrijving van zijn visie (m.b.t. evaluatie van
de P-raad) in het interne verslag aangepast.
Er zijn geen actiepunten.

7. Mededelingen.
Jaap vraagt nogmaals aandacht voor de uitnodiging van de Gemeente Hoogeveen. (zie
ingekomen stukken).
8. Rondvraag en Sluiting.
- Op 4 december 2017 staat een afspraak van het Dagelijks Bestuur met de wethouder
gepland. Onderwerp van gesprek zal o.m. de voortgang – na de zittingsperiode - van de
(huidige) Participatieraad zijn. In dit gesprek zullen de bevindingen en meningen, zoals
vanavond tijdens de vergadering besproken, worden meegenomen.
- Roelof vraagt aandacht voor een bijeenkomst in de Breehorn in Veendam d.d. 16
november 2017, georganiseerd door VOVO, waarin de WMO wordt besproken.
- In het Dagblad van het Noorden van zaterdag 11 november jl. is een artikel gepubliceerd
m.b.t. wijk- en buurtbeheer. In een eerdere bijeenkomst van de P-raad heeft Bé Lanting
dit onderwerp toegelicht. Het artikel geeft een vertekend beeld van de werkelijke situatie.
De vraag is of de Participatieraad hierop zou moeten reageren aangezien de raad geen
controlerende functie heeft.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen 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 .

