Participatieraad
Gemeente Veendam

Notulen vergadering Participatieraad Veendam d.d. 11-02-2020
Aanwezig:
Ate Faber, Albert Greven (voorz.), Peter Hemrica, Bert Hoogeboom, Bram Hulzebos,
Lindsey Kaspers, Roelof Kroeze, Frederik Stevens, Rianne Cornélie ten Veen en
Jaap de Wit (secr.)
Genodigde: Marja Hovenkamp,
Afwezig m.k.g. : Ingrid Cosse, Thea Meems en Ullrich Nijgh.
Notulen: Moija Vogel.
1. Opening/vaststelling agenda.
Albert opent de vergadering, heet iedereen welkom en meldt dat Rianne en Bram
iets later bij de vergadering zullen aanschuiven.
Het is tot nu toe niet gelukt om Ullrich per telefoon of mail te bereiken.
Op dit moment is onduidelijk of hij al of niet zijn lidmaatschap van de P-raad zal
continueren.
Om Thea een hart onder de riem te steken zullen we vanuit de P-raad een kaart
sturen om haar sterkte te wensen. Iedereen krijgt tijdens deze vergadering de
gelegenheid hierop haar of zijn naam te zetten.
Deze en volgende vergaderingen van de P-raad zullen, ter ondersteuning van de
notulering, worden vastgelegd op een dictafoon. De opnames zullen door Moija met
de nodige discretie en met in acht neming van de privacyvoorschriften worden
beheerd.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.Mededelingen/Ingekomen en uitgaande stukken.
In de Koerier van deze week (week 7, 2020) zal opnieuw een advertentie verschijnen
met een vacature t.b.v. de P-raad. Vanwege het kostenaspect is niet gekozen voor
de Veendammer omdat het advertentie – tarief aanzienlijk hoger ligt.
De vacature is ook terug te vinden op de website van de Gemeente Veendam.
Lindsey vraagt of de vacature ook via een link van de gemeentelijke website op
Facebook geplaatst is of kan worden. Marja zal hiernaar informeren.
Op maandag 17 februari a.s. organiseert de Voedselbank, i.s.m. de gemeente,
Compaen, Cosis en Humanitas, een informatiebijeenkomst.
Albert, Ate en Roelof zullen hierbij aanwezig zijn
Uitgangspunt voor het recht op gebruikmaking van de voedselbank is dat
deelnemers gedurende 3 jaar gebruik maken van deze voorziening en er daarna
vanuit wordt gegaan dat hun eigen budget toereikend zal zijn om zelf in hun
onderhoud te kunnen voorzien. Dit blijkt echter vaak niet het geval te zijn omdat
mensen de weg naar hulpverlenende instanties niet weten te vinden.
Inkomende en/of uitgaande stukken.
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De mails die bij het secretariaat zijn binnen gekomen zijn ter kennisname
doorgestuurd aan alle leden van de P-raad..
3. Verslag vergadering P-raad 11-02-2020
Jaap neemt contact op met Tjipke van der Bij met het verzoek de stukken van de
commissie sociaal aan het secretariaat van de P-raad te sturen.
4. Huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement geldt als spoorboekje voor de P-raad waarin relevante
onderwerpen zijn vastgelegd. Het huishoudelijk reglement wordt ongewijzigd
vastgesteld en vervolgens door de voorzitter en secretaris ondertekend.
5. Voortgang visie + routeplanner.
Het visiedocument en de routeplanner zullen aan het college worden aangeboden.
De intentie van de P-raad is om de communicatie met het college te verbeteren en
inwoners van de gemeente meer te betrekken bij de P-raad. In het verlengde
daarvan geeft de voorzitter het woord aan Lindsey die het volgende agendapunt
inleidt. De routing zoals in de planner weergegeven is eveneens toe te passen
binnen de werkgroepen en werkgroepen L.T.A.
6. Voortgang Sociale Media.
Voortbordurend op de inleiding van de vorige vergadering geeft Lindsey aan dat ze
het plan verder heeft uitgewerkt. Met Ingrid en Rianne is hierover nog geen contact
geweest omdat het onmogelijk bleek de agenda’s bijtijds op elkaar af te stemmen.
Marja heeft contact gehad met collega’s van de afdeling communicatie. Tips zijn aan
de hand daarvan uitgewerkt.
De voorkeur voor bereik van de P-raad op sociale media gaat uit naar Facebook
i.p.v. LinkedIn. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat Facebook gebruikt wordt door
inwoners van de gemeente uit alle lagen van de bevolking terwijl LinkedIn zich meer
toespitst op zakelijke gebruikers c.q. mensen met een betaalde baan.
Facebook wordt gezien als middel om bekendheid te creëren
De gemeente stimuleert immers burgerparticipatie en het is daarom belangrijk
ervaringen met de burgers te kunnen delen.
De vraag is of er gekozen gaat worden voor een zakelijk dan wel persoonlijke
account.
Het beheer van het account en ingekomen reacties vergt tijd en inzet van leden van
de P-raad, de vraag is wie daarvoor tijd vrij kan maken en bereid is hier energie in te
steken. Om wildgroei te voorkomen zal er gekozen worden voor een professionele
opzet met een formele insteek waarbij discussie via Facebook geen optie zal zijn.
Alleen berichten waaraan de P-raad het predicaat ‘urgentie’ toekent zullen na
binnenkomst z.s.m. in behandeling worden genomen.
Spoedeisende onderwerpen zullen door het Dagelijks Bestuur in behandeling worden
genomen die de leden hiervan per mail in kennis zal stellen.
Gezien de zakelijke uitstraling ziet Ate een website als het ideale middel om de
doelstelling van publicatie op internet weer te geven en onderwerpen te rubriceren.
Hij heeft enige ervaring op dit gebied.
Rianne zegt toe dat ze een concept website voor de P-raad zal ontwerpen.
Bram geeft als aandachtspunt mee dat de P-raad zich zou mogen verheugen in
getoonde belangstelling van inwoners van de gemeente Veendam en dat het daarom
belangrijk is de toegang, ook via de sociale media, laagdrempelig te houden.
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Jaap voegt hieraan nog een aantal kanttekeningen toe: De P-raad doet er goed aan
zich te realiseren dat het tijd kost, wat de toegevoegde waarde is en er voor waken
dat het account niet dient als een soort vuilnisvat voor negatieve reacties.
Hij begrijpt het enthousiasme van Lindsey die, ondanks de bedenkingen die in de
discussie naar voren komen, potentie blijft zien in contact via de sociale media.
Albert vindt het belangrijk in te steken op een professionele aanpak als de
meerderheid van de P-raad eenzelfde mening is toegedaan.
Sociale Media wordt in deze tijd gezien als een belangrijk, zo niet het belangrijkste
communicatiemiddel ook al zullen hiermee niet de mensen worden bereikt die de
vaardigheden missen om met een computer/internet om te kunnen gaan.
Het zou de P-raad een positieve boost geven als een jongere (ervaringsdeskundige)
aan de gelederen zou worden toegevoegd.
7.Voortgang werkgroepen L.T.A.
Eenzaamheidspact;
Rianne en Fred beraden zich over de manier waarop zij het eenzaamheidspact en
het thema onder aandacht van de inwoners van Veendam kunnen brengen.
Er is geen reactie van Wouter Hulstijn ontvangen omdat iemand anders dit thema in
het pakket heeft gekregen. In hun benadering waken ze ervoor te stigmatiseren.
Ze hebben reeds contact gelegd met Compaen.
Route dagbesteding;
Geen nieuwe ontwikkelingen.
Schuldhulpverlening;
Wordt vervolgd.
Zorg en Veiligheid;
Bram heeft in week 8 (volgende week) een afspraak vastgelegd met Lars Zoete.
8.Toelichting over de lopende zaken van de werkgroepen.
Werk en inkomen.
Roelof deelt mee dat er op 10 maart 2020 een overleg met Hans de Vroome is
gepland.
Ate deelt mee dat er voor de nieuwe ‘instroom’ van personeel bij Wedeka een CAO
komt.
Zorg en Welzijn.
Bram heeft een afspraak met Jeanique Ham m.b.t. het C.E.O. (Cliënt
ervaringsonderzoek). De jaarlijkse bijeenkomst die in het kader van het C.E.O.
gehouden wordt, verandert in één bijeenkomst per kwartaal.
De P-raad wordt in de gelegenheid gesteld mee te denken over de opzet van de
vragen in het onderzoek.
Bram heeft een gesprek gehad met Dana van der Kroef.
Het voorstel is dat Dana tijdens de P-raad –vergadering van maart een PowerPoint
presentatie zal geven. Deze presentatie neemt 1,5 uur in beslag.
Bram zal Dana verzoeken contact meet het DB op te nemen over de verdere
invulling van dit punt voor de maart vergadering.
Jeugd en Gezin.
Bert geeft aan dat er op dit moment weinig voortgang is omdat de agenda’s niet op
elkaar konden worden afgestemd. Het streven is en blijft dat dit in de toekomst
anders zal gaan.
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Overkoepelende thema’s.
Komen in deze vergadering niet aan de orde.
9. Begroting P-raad 2020/rekening 2019/kascommissie.
In zijn hoedanigheid van penningmeester licht Bert de verstrekte overzichten toe.
De stukken geven een duidelijk overzicht van en inzicht in de financiële situatie van
de P-raad. De begroting en jaarrekening worden goedgekeurd en zullen aan de
gemeente worden aangeboden.
10. Jaarverslag 2019.
Het jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd.
11. Rondvraag.
- Bij afwezigheid van Ingrid brengt Lindsey naar voren dat Ingrid teleurgesteld is over
de manier waarop het DB het besluit over haar verzoek voor het bezoeken van een
congres heeft gecommuniceerd.
Het D.B. heeft uit financiële oogpunt besloten deze mogelijkheid toe te kennen aan
één persoon om te voorkomen dat op deze post op de begroting 2020 ineens te veel
wordt ingeteerd. Door deze overweging blijft er ruimte voor andere geïnteresseerden
om een congres of bijeenkomst van hun keuze te bezoeken.
Een belangrijke overweging bij het maken van een dergelijke keuze is de vraag wat
de toegevoegde waarde voor de P-raad kan zijn.
Er volgt een discussie waarbij uiteindelijk de beslissing wordt genomen dit opnieuw
binnen het D.B. te bespreken. Terugkoppeling zal tijdens de volgende vergadering
plaats vinden.
Roelof stelt voor het bedrag in de begrotingspost congressen te splitsen zodat iedere
werkgroep in de gelegenheid wordt gesteld het beschikbare bedrag naar eigen
inzicht te besteden.
- Jaap geeft aan teleurgesteld te zijn op het feit dat niemand van de
leden/werkgroepen heeft gereageerd op het verzoek van het DB om de routeplanner
in te vullen voor de op dit moment in behandeling zijnde onderwerpen van de LTAwerkgroepen en de onderwerpen die de reguliere werkgroepen in behandeling
hebben.
Albert geeft aan het DB hierdoor ook meer inzicht zal krijgen over de in behandeling
zijnde onderwerpen van de werkgroepen.
12. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

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.
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