Notulen vergadering Participatieraad Veendam d.d. 14-03-2017
Aanwezig:
Henk Smidtman (voorz.) , Jaap de Wit (secr.), Jelte van Netten (penningm.).
Leden: Lineke Eekhof, Ate Faber, Jacob Houwing (vanaf 21.15 u.), Luuk Jonker, Roelof
Kroeze, Jan Jacob Kuiper, Frits Muurman, Gerard Tieben en Edzo van der Werf.
Afwezig m.k.g. : Bé Huisman (vicevoorz.), Peter Hemrica en Jacob Houwing (tot 21.15 uur).
Gastspreekster: Jannie Drenthe.
Notulen: Moija Vogel.
1. Opening/Vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat Bé en Peter hebben aangegeven niet
bij deze vergadering aanwezig te kunnen zijn. Jacob neemt deel aan een bijeenkomst m.b.t.
het openbaar vervoer en zal - afhankelijk van de duur van die bijeenkomst - wellicht een
deel van deze vergadering kunnen bijwonen.
De agenda zal in de aangegeven volgorde worden behandeld.
2. Voorbereiding agendapunt 3
Ter voorbereiding op punt 3 van de agenda worden eventuele vragen, opmerkingen en
onduidelijkheden doorgesproken die bij de behandeling van het volgende agendapunt aan
Jannie Drenthe zullen worden voorgelegd.
3. Kadernota vrijwillige inzet Veendam/Innovatietraject Mantelzorg.
Voor het beantwoorden van vragen en het wegnemen van onduidelijkheden m.b.t.
genoemde nota is Jannie Drenthe uitgenodigd. De voorzitter heet haar welkom en geeft aan
dat de Participatieraad voorafgaand aan haar binnenkomst de kadernota in kort bestek heeft
doorgesproken, vragen en onduidelijkheden heeft gebundeld die bij de bespreking van dit
agendapunt aan haar zullen worden voorgelegd. Jannie stelt zich voor en benadrukt het
belang van vrijwilligerswerk binnen de gemeente en onze maatschappij. De 3 steekwoorden
in dit verband zijn: faciliteren, verbinden en netwerken.
Vrijwilligerswerk kan in aanvulling op een CV (als werkervaring) worden vermeld, voor
uitkeringsgerechtigden een opstap naar betaald werk zijn en/of mensen uit een sociaal
isolement halen. Mantelzorg en respijtzorg worden als voorbeelden genoemd.
Het project “We helpen”wordt genoemd als een soort marktplaats waarop mensen zich
bekend kunnen maken en een servicedesk inrichten voor hulpvragen.
Jaap vraagt namens Jacob aandacht voor zijn constatering dat er veel voornemens worden
weergegeven maar een daarop volgende evaluatie ontbreekt. Jannie reageert hierop met te
benadrukken dat bij het stellen van een doel, evaluatie vereist is.
De uitwerking van de 6 peilers genoemd op pagina 13/sub 3.2. is niet conform de indeling.
De betekenissen van de afkortingen V.H.D. en V.P.T.Z. zijn niet duidelijk en worden door
Jannie aangegeven: De afkorting V.H.D. staat voor Vrijwillige HulpDienst en de afkorting
V.P.T.Z. staat voor Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg (Thuiszorg bij mensen die ongeneeslijk
ziek zijn).
Op de vraag van Henk naar de visie v.d. Gemeente Veendam t.a.v. vrijwilligerswerk is het
antwoord dat er een afgeleide (“tussen”) nota wordt uitgewerkt waarop beleid wordt
gemaakt. Het uitvoeren van vrijwilligerswerk draagt over het algemeen bij tot het welzijn
van de vrijwilliger(st)er. I.t.t. het voorbeeld van de inzet van vrijwilligers bij Post.NL in
Hoogezand, een project waarbinnen mensen verplicht worden bepaalde werkzaamheden uit
te voeren. In dezelfde gemeente kunnen mensen deelnemen aan een workshop waarin
sociale omgangsvormen (zoals respect en het beteugelen van agressie) centraal staan.
Als positief voorbeeld van een vrijwilligersproject wordt De Voedselbank in Veendam
genoemd en omschreven als : Learning by doing. Vrij vertaald: Al doende leert men.
Het is zinvol het vrijwilligerswerk in de toekomst opnieuw op de agenda te plaatsen en de
ontwikkelingen op dit terrein te blijven volgen.
Op de vraag van Roelof wat bedoeld wordt met de aanduiding ‘Welzijn nieuwe stijl’ onder
deze noemer (daterend uit 2014) schaart Compaen het belang van ‘zichtbaar’ buurt- en

maatschappelijk werk. Een buurtwerker moet ‘zijn’ buurt kennen en bekend zijn in ‘zijn’
buurt.
Op de vraag in hoeverre en in welke mate uitwisseling tussen vrijwilligersorganisaties
onderling, maatschappelijke organisaties en (sociale) ondernemers plaatsvindt is het
antwoord dat dit vooral van belang kan zijn bij respijtzorg waardoor mantelzorgers periodiek
kunnen worden ontlast. Frits merkt op dat een sociale kaart van belang is bij het creëren
van duidelijkheid in mogelijkheden van samenwerking op het gebied van (mantel)zorg.
Jannie noemt de hulpwijzer Pekela – Veendam. Via Google niet te vinden op die term.
N.a.v. dit gegeven wordt opgemerkt dat het ‘voorportaal’ bij het vinden van
algemeenheden op de website van de Gemeente Veendam eveneens te wensen over laat.
N.a.v. de laatste alinea op blz. 17 van de kadernota waarin leegstaande scholen en
gebouwen worden genoemd als geschikte accommodaties voor vrijwilligersorganisaties
merkt Roelof op dat binnen de gemeente Pekela een te kort aan accommodaties is terwijl in
Veendam de eerste (momenteel leegstaande) verdieping van het BWI-gebouw en
bijvoorbeeld ruimte in het nieuwe gebouw van Compaen uitermate geschikt zouden zijn als
locaties voor vrijwilligersorganisaties. Diverse organisaties zouden op die manier onder
hetzelfde dak hun krachten kunnen bundelen en binnen korte lijnen samenwerken.
Jaap vraagt aandacht voor punt 1 op blz. 19 m.b.t. inzet van vrijwilligers als onderdeel van
een keukentafelgesprek. Vrijwilligers worden hierin via een workshop ‘geschoold’.
Voorafgaand aan zo’n gesprek zou de cliënt een informatiepakket (moeten) ontvangen
waarin rechten, plichten, mogelijkheden en procedures duidelijk worden aangegeven.
Dergelijke informatie ontbreekt tot nu toe richting cliënten.
Op verzoek van de Participatieraad zal Jannie onderstaande items ‘terugkoppelen’:
- Toegankelijkheid website gemeente Veendam
- Focus voor 2017 – 2020 (zes pijlers) genoemd op blz. 16.
- Bijlage afkortingen.
- (Landelijke) voorbereiding keukentafelgesprekken.
- Voorwaarden waaraan het innovatief plan Mantelzorg moet voldoen.
- Vertegenwoordiging huisartsen.
- Respijtzorg en financiering regiezorg.
- Cliënt ervaringsonderzoek
Dit agendapunt wordt afgesloten met dank aan Jannie voor haar komst en toelichting op de
nota.
4. Werkgroepen:
Werk en Inkomen
De werkgroep heeft deelgenomen aan het driemaandelijks overleg met Hans de Vroome. Het
aantal bijstandsuitkeringen binnen de Gemeente Veendam kent een geringe groei terwijl het
percentage WW-uitkeringen daalt. De mail m.b.t. laaggeletterdheid komt ter sprake.
Er worden vrijwilligers gezocht die ‘taalmaatje’ zouden willen worden en daarmee
statushouders meer wegwijs kunnen maken in de Nederlandse taal.
De uitzending van Brandpunt waarin op 28 februari 2017 aandacht werd besteed aan Sterk
uit Armoede in De Veenkoloniën is met interesse gevolgd. De besteding van 10 miljoen euro
t.b.v. het armoedebeleid vanuit het rijk wordt niet integraal maar individueel per gemeente
bepaald. Daarnaast is er 10 miljoen euro beschikbaar t.b.v. de Sociale Werkvoorziening. Dit
geld zal worden aangewend om binnen een periode vijf jaar vorm te geven aan (wellicht
uiteindelijk) één organisatie waarbinnen medewerk(st)ers vanuit de SW een werkplek
vinden.
Zorg en Welzijn
De bijeenkomst informatieavond Publiek Vervoer vindt op dit moment (in het bijzijn van
Jacob Houwing) plaats. De uitnodiging voor deze avond is op 22 februari 2017 aan de
Participatieraad verzonden.
Het is Frits niet gelukt meer duidelijkheid te krijgen m.b.t. de inburgering van
statushouders. Dit blijft een punt van aandacht.

Jeugd en Gezin.
Het is Peter (die vanavond niet bij deze vergadering aanwezig kan zijn) niet gelukt om in
contact te komen met Arlette Julsing en/of Heleen Visser. Luuk en Peter blijven proberen dit
contact tot stand te brengen.
Overkoepelende thema’s.
Worden in deze vergadering niet aan de orde gesteld.
5. Notulen vergadering Participatieraad 14-02-2017.
Deze worden zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
6. Vacature Participatieraad.
De Participatieraad heeft zelfstandig een advertentie geplaatst. Tot op heden zijn hier nog
geen reacties op binnengekomen.
Luuk geeft aan morgen opnieuw contact te hebben met degene die in de vorige vergadering
door hem werd genoemd als eventuele kandidate voor een vacature binnen de
Participatieraad. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om na de zomervakantie opnieuw
een advertentie te plaatsen en daarnaast rond te kijken binnen het netwerk van de huidige
leden.
7. Jaarrekening en jaarverslag 2016.
De kascommissie zal controle houden over 2016, waarna de jaarrekening over 2016 kan
worden vastgesteld.
Jan Jacob onderhoudt hierover contact met Jelte.
In het jaarverslag 2016 wordt de naam Wilfred Scholte genoemd als gastspreker tijdens de
speciale thema-avond in de Borgerswoldhoeve op donderdag 7 april 2016. De gastspreker
van die avond was echter Wilfred de Jonge. Ate merkt op dat in het jaarverslag de namen
en functies van leden binnen de Participatieraad ontbreken. Het jaarverslag wordt na deze
opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld en zal worden doorgestuurd naar het College van
B&W.
Tijdens de behandeling van dit agendapunt schuift Jacob Houwing (om 21.15 uur) alsnog
aan bij de vergadering.
8. Sterker uit Armoede (Brandpunt uitzending 01-03-2017).
Dit item is reeds besproken tijdens de behandeling van agendapunt 4 in relatie tot de
ontwikkelingen m.b.t. Werk & Inkomen.
9. Mededelingen/Ingekomen en uitgaande stukken.
Zie actiepuntenlijst.
10. Rondvraag en Sluiting.
Het vermelden van de namen en e-mailadressen van alle ontvangers in mailings van Hans
de Vroome blijkt een bewuste keuze (Roelof). Hiermee beoogt hij de mogelijkheid tot
contact tussen de ontvangers te vereenvoudigen. Dit als reactie op de opmerking van Lineke
(omschreven in de notulen bij de rondvraag tijdens de vorige vergadering).
Jacob merkt op dat de Workshop We Helpen bedoeld is om mensen meer wegwijs te maken
in het proces dat een zaak van lange adem dreigt te worden waarbij de doelstelling is om
eind 2017 te komen tot 100 geslaagde matches.
Lineke vraagt zich af waarom de cliëntgerichte resultaten binnen de W.M.O. van. de
gemeente Veendam achterblijven bij de resultaten binnen de gemeente Pekela. Ate geeft
aan dat dit het gevolg is van veel personele wisselingen.
De Werkgroep Zorg en Welzijn wordt gevraagd aandacht te besteden aan het Cliënt
ervaringsonderzoek. In de vergadering van de Participatieraad van 25-08-2016 is dit item
door Lisette Visser belicht, waarbij het lokale deel nog niet klaar was.
Inmiddels is dit deel ook klaar, doch helaas wasvergbeten dit aan de P-raad te versturen.

Henk is per mail benaderd door Wilfred de Jonge. Naar aanleiding hiervan is de conclusie dat
een evaluatie binnen de P-raad m.b.t. de nieuwe opzet van de werkgroepen volstaat.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel
thuis.

Actiepuntenlijst
Nr.
datum onderwerp

1.
2.
3.

21-03-2017
24-03-2017
30-03-2017

actie

door

reactie voor

Bijeenkomst Mantelzorg
Bijeenkomst Provinciaal Netwerk
Workshop Compaen

Lineke en Jacob
Luuk en Roelof

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.

