Notulen vergadering Participatieraad Veendam d.d. 11-05-2017
Aanwezig:
Henk Smidtman (voorz.) , Bé Huisman (vicevoorz.),Jaap de Wit (secr.), Jelte van Netten
(penningm.).
Leden: Lineke Eekhof, , Peter Hemrica, Luuk Jonker, Frits Muurman, Gerard Tieben en
Afwezig m.k.g. : Ate Faber, Jacob Houwing, Roelof Kroeze, Jan Jacob Kuiper en Edzo van der
Werf.
Notulen: Moija Vogel.
1. Opening/Vaststelling agenda.
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en noemt de namen van diegenen die m.k.g.
afwezig zijn. De punten op de agenda zullen zoals aangegeven worden besproken.
2. Cliëntervaringsonderzoek (reactie werkgroep Zorg & Welzijn).
Jelte geeft aan dat de toonzetting van het rapport wat hem betreft een andere had kunnen
zijn. Jaap heeft, nadat hij het rapport heeft doorgenomen, Jan Jacob om een reactie
gevraagd. Deze is echter uitgebleven. Lineke leest desgevraagd de reactie van Jacob vanuit
de haar toegezonden mail voor. Het cliëntervaringsonderzoek is door de provincie opgezet,
waaraan de gemeente Veendam een onderdeel heeft toegevoegd. De bevindingen worden
voor kennisgeving aangenomen en de werkgroep zal de aanbevelingen volgen.
3. Verslag kascommissie/Jaarrekening 2016.
Namens Jan Jacob en Jacob (die beide m.k.g. afwezig zijn) wordt door de secretaris aan de
penningmeester decharge verleent. Luuk wordt in opvolging van Jan Jacob benoemd als lid
van de kascommissie. N.a.v. het verslag van vorig jaar wordt ter vergadering als eenduidig
tarief €0,31 per kilometer vastgesteld (excl. parkeerkosten). Eventuele parkeerkosten
kunnen volledig worden gedeclareerd.
4. Werkgroepen.
Werk en Inkomen.
Vanuit deze werkgroep geen mededelingen t.b.v. deze vergadering.
Zorg en Welzijn.
Lineke en Jacob hebben de bijeenkomst van de Stichting Platform Hattinga Verschure op
dinsdag 21 maart 2017 bijgewoond. Een verslag van deze bijeenkomst is aan de
Participatieraad verstrekt.
Jeugd en Gezin.
De aangedragen oplossingen m.b.t. de recentelijk besproken problematiek binnen de
jeugdzorg blijken niet toereikend. De problematiek blijkt te complex en te divers.
Voorbeelden worden tijdens dit onderdeel van de agenda ter vergadering genoemd. Volgens
Luuk verdient het de voorkeur eerst met kinderen in gesprek te gaan voordat (bijvoorbeeld)
een leerkracht zijn visie op een probleemsituatie geeft. Het is de vraag in hoeverre het
college vanuit de C.J.G. wordt geïnformeerd. (Verbetering van) de kwaliteit van de
Jeugdhulpverlening zou aandachtspunt van de Gemeente moeten zijn. De
jeugdhulpverlening is in eerste instantie een provinciale aangelegenheid.
Voorgesteld wordt om voor de volgende vergadering Jitske Dolstra, Hetwich Remkes en
wethouder Jaap Velema uit te nodigen.
Overkoepelende thema’s.
Op dit moment niet aan de orde.
5. Notulen vorige vergadering/Actiepuntenlijst.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Actiepuntenlijst
30-03-2017 Workshop Compaen; Roelof zou hieraan deelnemen. Een terugkoppeling
m.b.t. deze deelname is op dit moment (nog niet) bekend.

6. Mededelingen/Ingekomen en uitgaande stukken.
De zorggroep Groningen is opgegaan in ‘Zorg Thuis’ te Meppel.
Hierover is de P-raad niet geïnformeerd. Het is onduidelijk of het een warme overdracht
betreft of een overdracht met wijzigingen die burgers zullen raken.
Op 25 februari 2017 is vanuit de P-raad een verzoek m.b.t. info over het contract van
zorgaanbieding gestuurd. Tot dusver is een reactie uitgebleven. De P-raad zou graag
geïnformeerd willen worden t.a.v. aanbesteding, evaluatie en voortgang.

7. Rondvraag en Sluiting.
De mogelijkheid om stukken voor de raadsvergaderingen van de gemeente via Internet in te
kunnen zien komt tijdens dit agendapunt ter sprake. Het lezen van de daarop beschikbare
informatie draagt bij aan te bespreken items tijdens vergaderingen van de P-raad.
Bé vraagt aandacht voor - de bijeenkomst(en) van - het project ‘Samen Oud’; De
berichtgevingen daarover vanuit verschillende disciplines (huisartsen,wonen & welzijn,
wijkverpleging etc.) spreken elkaar tegen. Voorgesteld wordt om wethouder Velema uit te
nodigen voor de volgende vergadering van de P-raad.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Actiepuntenlijst.
1. 15-06-2017
Jitske Dolstra, Hetwich Remkes en wethouder Jaap Velema uit
nodigen. (Item: ‘benadering Jeugdproblematiek’)
2. 15-06-2017
Wethouder Velema uitnodigen (ítem: ‘Samen Oud’)

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.

