Notulen vergadering Participatieraad Veendam d.d. 14-02-2017
Aanwezig:
Henk Smidtman (voorz.) , Bé Huisman (vicevoorz.), Jaap de Wit (secr.
Leden: Lineke Eekhof, Peter Hemrica, Jacob Houwing, Luuk Jonker, Roelof Kroeze, Jan
Jacob Kuiper, Frits Muurman, Gerard Tieben en Edzo van der Werf.
Afwezig m.k.g. : Ate Faber en Jelte van Netten (penningm.).
Notulen: Moija Vogel.
1. Opening/Vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee waarom Ate en Jelte niet bij deze
vergadering aanwezig kunnen zijn. De agenda zal ongewijzigd worden behandeld.
2. Conceptnota doorontwikkeling wijkgericht werken.
Voor toelichting en uitleg over de conceptnota is Bé Lanting uitgenodigd. In zijn functie van
programmamanager bij de Kompanjie heeft hij deze notitie geschreven.
Hij geeft aan dat de Gemeente Veendam is opgedeeld in 8 wijken. Iedere wijk heeft een
beheersteam waar de bewoners kunnen aangeven wat er leeft binnen een wijk; Welke
aspecten aandacht verdienen en welke zaken punt van zorg of verbetering zijn.
De wijkteams richten hun aandacht op het fysieke gedeelte binnen een wijk, daarnaast
bestaan er sociale teams.
Of meldingen van overlast naar tevredenheid zouden worden opgelost en de wijkteams
adequaat inspelen op informatie vanuit de wijk wordt binnen deze vergadering besproken.
De vergadering geeft aan vraagtekens te hebben bij het welslagen van de
signaleringsfunctie vanuit de beheersteams richting wijkteams.
Met name in de wijk Sorghvliet waarin 5 beheersteams actief zijn bestaat bij bewoners de
indruk dat gemelde aandachtspunten/problemen op ambtelijk niveau worden besproken
waarbij voorbij gegaan wordt aan hetgeen bewoners aangeven. De wijkteams spelen
vanwege hun ambtelijke en professionele samenstelling een te dominante rol t.o.v. de
burgers vertegenwoordigd in de beheersteams.
De samenstelling van de wijkteams werpt voor burgers een drempel op.
De indruk bestaat dat de beleidsnotitie geen weergave is van hetgeen er gepretendeerd
wordt.
Peter merkt op dat medewerkers van de gemeente slecht bereikbaar zijn
Zijn vraag is wat de gemeente kan en doet om in contact te komen met inwoners.
Luuk merkt op dat concrete punten als drugsoverlast en zwerfvuil in de wijk Bareveld
onvoldoende aandacht krijgen.
Geconstateerd wordt dat aan het bestaan van beheersteams en wijkteams te weinig
bekendheid is gegeven. Aan de uitnodiging voor de bijeenkomst met het thema ontmoeting
& communicatie hebben maar weinig mensen gehoor gegeven.
Bé Huisman geeft aan dat in zijn wijk een bijeenkomst n.a.v. bezuiniging binnen de
groenvoorziening veel belangstelling trok.
Informatie/communicatie m.b.t. wijkteams en beheersteams ontbreekt ook in de wijken
Buitenwoel en plan oost in Wildervank. Informatie bereikt de inwoners doorgaans meestal
middels de verspreiding van ‘de Veendammer’.
Een organogram van het fysieke aspect is terug te vinden op een website en ontbreekt als
informatiebron op papier. In de gemeentegids zijn (alleen) namen terug te vinden.
Vanuit het oogpunt van burgerparticipatie verdient het aanbeveling per wijk een budget toe
te kennen waarover beheersteams zouden kunnen beschikken.
Vanuit het referentiekader binnen de gemeente Veendam is en blijft het uitgangspunt om
burgers meer bij de gebeurtenissen/ontwikkelingen binnen de verschillende wijken te
betrekken.
De participatieraad is van mening dat het conceptbeleidsplan voor behandeling in de
Gemeenteraad aanpassing behoeft en daarna – eventueel gezien en gelezen door de
participatieraad - met ondersteunende toelichting richting B&W zou kunnen.

De participatieraad wacht de adviesaanvraag af en raadpleegt agenda’s raadscommissie om
de voortgang van het proces te volgen.
3. Werkgroepen.
Werk en inkomen:
Ingaande 1 april 2017 worden de richtlijnen (bijzondere) bijstand aangepast.
Restricties m.b.t. bijzondere bijstand zullen ten gevolge van Jurisprudentie worden
gewijzigd.
Zorg en welzijn:
“We Helpen” zal binnen deze werkgroep nader worden besproken.
Vanuit de Mantelzorg is aangegeven dat er behoefte bestaat aan deelname aan een
commissie die inwoners en organisaties in Veendam oproept om vernieuwende ideeën en/of
projecten over mantelzorg ondersteuning/respijtzorg te beoordelen. Jacob geeft aan open te
staan voor deelname.
Jeugd en Gezin:
Luuk en Peter zullen een afspraak met Arlette Julsing en Heleen Visser maken.
Overkoepelende thema’s:
Overkoepelende thema’s zijn op dit moment niet aan de orde.
4. Notulen vorige vergadering/actiepuntenlijst.
Actiepunten zijn uitgevoerd en de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
5. Vacature Participatieraad.
Luuk geeft aan een eventuele kandidate voor de vacature te kunnen voordragen.
Aangezien de gemeente de advertentie niet in zijn geheel wil plaatsen in de Veendammer,
zal de Participatieraad zelf een advertentie plaatsen.
6. Huisvesting statushouders.
Frits heeft hierover telefonisch contact gehad met Angela Schulingskamp en in reactie per
mail informatie verkregen over de actuele situatie. Daaruit blijkt dat de toestroom van
vluchtelingen momenteel zeer laag is waardoor de taakstelling van de gemeenten in
evenredigheid is aangepast. Over de beschikbaarheid van woningen en toewijzing daarvan
aan genoemde doelgroep wordt verwezen naar Acantus en het gegeven dat de Gemeente
Veendam druk doende is om in eigen vastgoed woonruimte voor statushouders te creëren.
7. Overzicht/evaluatie resultaten contracten zorgaanbieders met de gemeente
Veendam (2015-2016).
Een uitgaande brief dienaangaande richting het College van B&W wordt door Jaap toegelicht
en zal aan het college worden verzonden.
8 Mededelingen/Ingekomen en uitgaande stukken.
Mededelingen;
Henk, Jaap en Lineke hebben deelgenomen aan een pro-facto gesprek W.M.O. m.b.t.
huishoudelijke hulp met 2 juristen, in opdracht van de rekenkamer van de gemeente
Veendam.
Het voorstel is om t.z.t. een afvaardiging uit de rekenkamer uit te nodigen om het concept
dat hieruit volgt toe te lichten.
Henk en Jaap hebben gesproken met Hedwich Renkes (opvolgster van Ina Nieborg binnen
het sociaal domein) Dit gesprek zal waarschijnlijk een vervolg krijgen.
De jaarafrekening 2016 zal (i.v.m. afwezigheid van Jelte) op de agenda voor de vergadering
van 14 maart 2017 worden geplaatst.
Ingekomen stukken;
Een informatieve brief waarin de doelstelling wordt omschreven van de Culturele en
Communicatieve Vereniging voor Ouderen in Veendam e.o. (afgekort ccVOVO) waarin wordt
aangegeven dat alle plaatselijke afdelingen van de ANBO ingaande 1 januari 2017 binnen

Nederland zijn opgeheven. Dientengevolge heeft het voormalige bestuur afdeling VeendamMenterwolde de ccVOVO opgericht.
De ANBO-afdeling Wildervank heeft gekozen voor samenwerking met de buurtvereniging
omdat de buurtverenging een rechtspersoon is en financiële ondersteuning van rijkswege
alleen wordt gegeven aan rechtspersonen (in dit verband stichtingen of verenigingen).
Het lidmaatschap van de afdeling Wildervank verplicht niet tot lidmaatschap van de
buurtvereniging.
Mail Jannie Drenthe d.d. 09-02-2017 m.b.t. uitnodiging voor de vergadering van de
Participatieraad van 14 maart a.s. waarin ze een toelichting zal geven m.b.t. Mantelzorg.
9. Rondvraag en Sluiting.
- Lineke merkt op dat op de mailings verzonden door Hans de Vroome de namen van alle
ontvangers vermeld zijn. Zij zou graag zien dat de mailings BCC in kopie aan alle ontvangers
wordt verzonden zodat namen en e-mailadressen niet voor iedereen zichtbaar zijn.
De werkgroep zal hierover met Hans contact opnemen.
- Het e-mailbericht (een uitnodiging voor een bijeenkomst van het Armoedepact gepland op
16 mei 2017, aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur in ‘De Binding’ te Oude Pekela) kon door
Jacob niet worden geopend en gelezen.
- Lineke deelt mee een stageplaats te hebben gekregen bij de Gemeente Appingedam.
- Jacob geeft aan een teletekst bericht op TV Drenthe te hebben gelezen m.b.t. een
gewijzigd vervoerssysteem in Drenthe. 34 gemeenten hebben er voor gekozen om vanwege
bezuinigingen groepsvervoer en particulier vervoer samen te voegen.
- N.a.v. de mail waarin Jannie Drenthe aangeeft aan te schuiven bij de vergadering van 14
maart a.s. wordt door o.a. Jan Jacob en Bé aangegeven dat het wellicht wenselijk is het
agendapunten met externen vooraf in klein comité te bespreken (b.v. binnen het D.B.) ten
einde gerichte vragen te kunnen stellen met het doel de discussie in goede banen te kunnen
leiden waardoor een te lange vergadertijd voor dit agendapunt voorkomen kan worden.
- Op verzoek van de notuliste zullen besproken onderwerpen binnen een agendapunt door
de voorzitter ter vergadering in kort bestek worden samengevat.
- Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering.

Actiepuntenlijst
Nr.
datum onderwerp

1
2.
3.
4.
5.

actie

door

reactie voor

Uitnodiging afvaardiging rekenkamer n.a.v. pro-facto gesprek. – Jaap
Voorbespreking agendapunt Mantelzorg - D.B.
Voordracht kandidaat-lid Participatieraad – Luuk
Jaarrekening 2016 agendapunt 14-03-2017 - Jelte
Deelname commissie t.b.v. Mantelzorg - Jacob

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.

