Notulen vergadering Participatieraad Veendam d.d. 10-10-2017
Aanwezig:
Henk Smidtman (voorz.), Bé Huisman (vicevoorz.),Jaap de Wit (secr.), Jelte van Netten
(penningm.).
Leden: Lineke Eekhof, Ate Faber, Peter Hemrica, , Luuk Jonker, Roelof Kroeze, Frits
Muurman, Gerard Tieben en Edzo van der Werf.
Afwezig m.k.g. : Jacob Houwing, Jan Jacob Kuiper.
Notulen: Moija Vogel.
1. Opening/Vaststelling agenda.
De voorzitter heet iedereen welkom. Agendapunt 2: De bespreking van de evaluatie
werkwijze van de Participatieraad en de daaruit gevormde werkgroepen zal het grootste deel
van de avond in beslag nemen.
2. Evaluatie P-raad en werkgroepen.
Ter voorbereiding op dit agendapunt heeft de voorzitter een notitie gemaakt waarin 12
punten van aandacht worden genoemd:
1. Het functioneren van de werkgroep Werk & Inkomen
2. Het functioneren van de werkgroep Zorg & Welzijn
3. Het functioneren van de werkgroep Jeugd & Gezin?
4. Het functioneren van de werkgroep overkoepelende thema’s?
5. Eventueel wijzigen vergaderfrequentie P-raad en/of DB.
6. Het functioneren van de voorzitter
7. Het functioneren van het Dagelijks Bestuur
8. Terugkoppeling Gemeente richting Participatieraad
9. Informatie vanuit werkgroepen richting Participatieraad
10. Is er voldoende draagvlak voor de P-raad vanuit B&W en (beleids-) ambtenaren?
11. Is er sprake van een volwaardige samenwerking?
12. Verloop adviestrajecten per werkgroep.
Aan deze 12 punten wordt als punt 13 de visie van alle aanwezigen op hun rol binnen de
Participatieraad gevraagd. Daarbij terugkijkend op ervaringen en een vooruitblik op de
toekomst.
Conclusies:
1 t/m 4. De respectievelijke werkgroepen functioneren naar wens.
5. Het wijzigen van de vergaderfrequentie van DB en P-raad komt in deze evaluatie niet ter
sprake.
6. Het functioneren van de voorzitter wordt als positief ervaren. Opbouwende kritiek neemt
hij mee als verbeterpunten.
7. Het functioneren van het Dagelijks Bestuur wordt met respect onderschreven.
8. In relatie tot de Gemeente laat de terugkoppeling richting Participatieraad te wensen
over.
9. De overdracht van informatie vanuit de werkgroepen richting Participatieraad is naar
wens.
10. Het draagvlak voor de P-raad vanuit B&W en (beleids-)ambtenaren roept vraagtekens
op.
11. De samenwerking tussen P-raad en Gemeente laat te wensen over
12. Het verloop van adviestrajecten per werkgroep zou (met name binnen de werkgroep
Jeugd en Gezin) verbeterd kunnen worden.
13. Desgevraagd heeft een ieder binnen de Participatieraad zijn of haar persoonlijke visie
gegeven. Deze zijn weergegeven in een interne notitie. Een aantal leden (minimaal 5)heeft
te kennen gegeven hun deelname aan de Participatieraad na het einde van de
zittingsperiode te willen beëindigen. Een van de redenen is, dat ze het gevoel hebben dat de
P-raad door de gemeente (college van B&W) niet serieus wordt genomen.

3. Werkgroepen.
Werk en Inkomen.
De werkgroep Werk- en Inkomen heeft op 20-09-2017 deelgenomen aan een overleg waar
Hans de Vroome, Nick Bakker en Leontien Hagenvoort gesprekspartners waren. Leontien
Hagenvoort in haar functie als beleidsambtenaar van o.a. jeugd en sport.
Er zijn 100 nieuwe statushouders. Het aantal uitkeringsgerechtigden binnen de Kompanjie
bedraagt momenteel in totaliteit 1000 personen.
Ieder van hen is verplicht een zogenoemde maandverklaring in te leveren. Een systeem dat
eigenlijk achterhaald is, gelet op de mogelijkheden om via een netwerk vanuit allerlei
instanties dezelfde gegevens te kunnen raadplegen.
Zorg en Welzijn.
Lineke noemt de geplande bijeenkomst van Platform Hattinga Verschure op 17 oktober
2017. Ze heeft het voornemen deze bijeenkomst te bezoeken.
Jeugd en Gezin.
Vanuit deze werkgroep geen mededelingen.
Overkoepelende thema’s.
Deze zijn op dit moment niet aan de orde.
4. Notulen vorige vergadering/Actiepuntenlijst.
In het verslag van de vorige vergadering, gehouden op 14 september jl. zijn wat
schoonheidsfoutjes geslopen. Jelte staat bij de aanwezigen meerdere keren vermeld.
Bij agendapunt 3 is onterecht een g aan het woord Participatieraad toegevoegd.
Hiervoor verontschuldigingen van de notuliste.
Er waren geen onderwerpen waarop actie werd verwacht.
5. Ingekomen en uitgaande stukken/Mededelingen.
Ingekomen stukken:
- Mail Koepel Adviesraden Sociaal Domein m.b.t. uitkomsten ALV 05-10-2017,
waarin vermeld een forse contributieverhoging van € 150,= naar € 500,= p.j.
Peter vraagt zich af dit bijvoorbeeld een gevolg zou kunnen zijn van uitbreiding van taken.
Roelof geeft aan dat het subsidiebedrag gedaald is. De verhoging houdt o.m. verband met
een reorganisatie en uitbreiding van middelen t.g.v. een meerjarenplan. Hierover informeren
bij de landelijke koepel m.b.t. advies, keuze en gebruik.
- Uitnodiging bijeenkomst van Platform Hattinga Verschure op 17 oktober 2017, zie mede
agendapunt 3.
- Mail Alian Spelde inzake voornemen organisatie ‘verwendag’ minima.
Uitgaande stukken: n.v.t.
Mededelingen:
Het onderbrengen van huishoudelijke hulp onder algemene middelen; dit onderwerp komt
terug in de volgende vergadering.
Jaap heeft een rappel naar de secretaresse van B&W verstuurd, omdat er tot op heden op 3
openstaande onderwerpen niet is gereageerd.
De notitie van Lisette Visscher gemaakt tijdens de vergadering van de P-raad op 14
september 2017, is een ambtelijke notitie en betreft geen toevoeging aan de notulering van
genoemde vergadering.
6 Rondvraag en Sluiting.
Op de vraag van Jelte m.b.t. de jaarlijkse vergoeding voor deelname aan de Participatieraad
is het antwoord dat de vaste vergoeding ongewijzigd blijft bestaan.
Luuk merkt op dat de Participatieraad tijdens de presentatie van de rekenkamer positief
werd genoemd.
Roelof schetst een beeld van de gang van zaken binnen de afdeling van Wedeka Industrie in
Veendam waar inpakwerk t.b.v. Paragon wordt verricht. De werkdruk wordt als zeer hoog

ervaren. Pauze wordt niet of nauwelijks toegestaan. Veiligheidsvoorschriften worden met
voeten getreden (in de gang staan allerlei spullen die een eventuele vluchtweg
belemmeren). Vanuit Wedeka is dit bij de OR onder aandacht gebracht. Actie tot verbetering
is nog niet geconstateerd. Ate stelt voor vanuit de P-raad (werkgroep Werk & Inkomen)
contact te leggen met Wedeka.
Vanuit de werkgroep Werk en Inkomen worden de ontwikkelingen m.b.t. een voorgenomen
vestiging van een Zonnepanelenfabriek in Veendam genoemd als mogelijkheid voor nieuwe
arbeidsplaatsen.
Als niemand aan de rondvraag nog iets toe te voegen heeft sluit de voorzitter de
vergadering met dank aan een ieder voor zijn of haar inbreng in deze vergadering.
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.

