Notulen vergadering Participatieraad Veendam d.d. 12-12-2017
Aanwezig:
Henk Smidtman (voorz.), Bé Huisman (vicevoorz.),
Leden: Peter Hemrica, Jacob Houwing, Luuk Jonker, Roelof Kroeze, Jan Jacob Kuiper (vanaf
Frits Muurman, en Edzo van der Werf.
Afwezig m.k.g.: Ate Faber, Jelte van Netten (penningm.), Gerard Tieben, Jaap de Wit
(secr.), Lineke Eekhof.
Notulen: Moija Vogel.
1. Opening/vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering en noemt vervolgens de namen van de mensen die
vanavond met kennisgeving afwezig zijn. De agenda zal in de aangegeven volgorde worden
behandeld.
2. Verslag gesprek wethouder Velema.
Op maandag 4 december 2017 is er een gesprek geweest tussen wethouder Velema,
Leontien Hagevoort, Dana van der Craft en het dagelijks bestuur van de Participatieraad. In
dit gesprek is o.m. de nieuwe structurering binnen de Kompanjie besproken. Gelet op de
Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is het afwachten of wethouder Velema zijn
functie continueert. Een organogram van de nieuwe situatie zal t.z.t. aan de Participatieraad
worden verstrekt. Het is de bedoeling om Leontien Hagevoort uit te nodigen voor een
vergadering van de Participatieraad in januari of februari 2018.
Begin 2018 zal het gesprek met bovenstaande personen een vervolg krijgen.
3. Vervolg evaluatie, - brief aan politieke partijen - vacatures P-raad medio 2018.
De werkgroepen functioneren over het algemeen naar tevredenheid. V.w.b. de werkgroep
Jeugd en Gezin zijn er punten van aandacht en verbetering. Het zou prettig zijn als de
Particpatieraad betrokken zou worden bij de beleidsvoorbereiding van zaken die de aandacht
van de Participatieraad hebben. Het gevoel overheerst dat de Participatieraad niet wordt
ingeschakeld en/of advies niet wordt geapprecieerd. In de visie van wethouder Velema
functioneert de Participatieraad als een adviesorgaan met deskundigheid op verschillende
beleidsterreinen richting het ambtelijk apparaat. De samenstelling van de Participatieraad
zou in zijn optiek geminimaliseerd kunnen worden. Als voorbeeld wordt de gemeente
Hoogezand-Sappemeer genoemd waar een participatieraad samengesteld uit 6 mensen op 3
verschillende gebieden werkzaam zijn.
De participatieraad wordt gezien als een adviesorgaan tussen het College en de
Gemeenteraad. Het aanpassen van de verordening van de Participatieraad is een
agendapunt/discussiepunt voor de vergadering van januari 2018.
Peter merkt op dat de verordening de goede positie van de Participatieraad aangeeft.
Frits benadrukt dat de Participatieraad de belangen van de burgers behartigt en vindt een
goede relatie tussen de Participatieraad en de wethouder belangrijk. Jan Jacob stelt voor
actief een voorstel neer te leggen bij het College. Het is belangrijk dat de Participatieraad
haar eigen identiteit behoudt. Als alternatief zou kunnen worden gekozen voor een
samenstelling van cliëntenraden (3 clusters vanuit de werkgroepen). Documenten
gepubliceerd op Rijksoverheid.nl m.b.t. de Participatiewet (d.d. 08-12-2017) bevatten veel
informatie waarmee de Participatieraad binnen een werkgroep aan de slag zou kunnen gaan
om het belang van een raad als deze te blijven benadrukken. Jan Jacob, Henk en Luuk
stellen zich hiervoor beschikbaar.
Er is een concept-brief richting de politieke partijen opgesteld om het belang van de
Participatieraad te verduidelijken. De brief zou in aangepaste vorm naar de politieke partijen
verstuurd kunnen worden.
Voor nieuw te werven leden voor de Participatieraad moet een advertentie worden geplaatst.
De advertentie zal worden opgesteld door de secretaris. Hem zal ook worden gevraagd een
informatiepakketje samen te stellen.

De werving voor nieuwe leden moet op alle mogelijke manieren publiekelijk bekend worden
gemaakt.
4. Instellen sollicitatiecommissie.
De sollicitatiecommissie zal bestaan uit 3 personen: Peter, Henk en Jacob met Bé als
eventuele reserve.
5. Folder keukentafelgesprek.
De Lay-out van de folder wordt als ‘druk’ ervaren. Daarin zit het risico dat de inhoud ietwat
onoverzichtelijk is. Roelof merkt op dat eventuele cliënten door het bellen van het in de
folder genoemde nummer via Compaen opnieuw worden doorverwezen naar een ander
telefoonnummer. Dit kan drempels opwerpen. Luuk geeft aan dat benadrukt zou moeten
worden dat hulp gratis is. Daartoe wordt Jurre Ras benaderd met de vraag de folder met die
toevoeging aan te passen of dit in de begeleidende brief te vermelden.
De geldigheid van beschikkingen binnen de W.M.O. varieert en het is niet altijd duidelijk wat
dit in de praktijk betekent als de cliënt te maken krijgt met een overbruggingsperiode
waarin geen hulp geboden wordt/kan worden.
6. Begroting Gemeente Veendam 2018.
Deze heeft de Participatieraad digitaal ontvangen en is eveneens te downloaden op de site
van de Gemeente Veendam en komt voor de Participatieraad als mosterd naar de maaltijd.
7. Vergaderschema.
Het vergaderschema van de Participatieraad wordt ongewijzigd vastgesteld.
8. Werkgroepen.
Werk en inkomen.
- Het aantal mensen in de bijstand loopt terug (945 personen).
- Voor de nieuwe vorm van beschut werken binnen Wedeka komen op dit moment 8
mensen in aanmerking. Deze mogelijkheid wordt geboden binnen een nieuw te
vormen Werk-Leer bedrijf waarover mw. Kalfsbeek (dir. Wedeka) een presentatie
heeft gehouden die terug te vinden is op de site van Wedeka. De subsidie voor deze
vorm van werken is verlaagd.
- Roelof en Ate leggen contact met José Molle (TDC Wedeka Veendam) voor het maken
van een afspraak.
- Op 20 november 2017 is er een bijeenkomst geweest van Stichting Steunpunt
Mantelzorg. Onderwerp van aandacht was o.m. begeleiding van kinderen met een
beperking waarbij specifiek autisme werd benoemd.
- De vraag wordt gesteld of het VN verdrag m.b.t. de rechten van mensen met een
beperking de aandacht van de Gemeente heeft. Het voorstel is hierover contact op te
nemen met wethouder Velema.
Zorg en Welzijn.
Geen opmerkingen.
Jeugd en Gezin.
Geen opmerkingen.
Overkoepelende thema’s.
Deze zijn op dit moment niet aan de orde.
9. Notulen vorige vergadering/Actiepuntenlijst.
Er wordt aandacht gevraagd voor een artikel in de Volkskrant waarin het PGB (Persoons
Gebonden Budget) wordt belicht en waaruit blijkt dat cliënten in het algemeen tevreden zijn
met de geboden mogelijkheden. Dit item komt a.s. zondag in het TV-programma ‘De
Monitor’ opnieuw aan de orde.

10. Mededelingen/Ingekomen stukken.
- Als datum voor het jaarlijkse etentje van de Participatieraad wordt 26 januari 2018
gekozen.
- Vanwege gehoorproblemen overweegt Jacob zijn lidmaatschap van de Participatieraad
medio maart te beëindigen.
Ingekomen stukken.
- Folder keukentafelgesprek.
- Nieuwsbrief taal voor het leven (november 2017).
- Uitnodiging vergadering Provinciaal Netwerk Cliëntenraden 08-12-2017.
11. Rondvraag.
Jacob brengt de op handen zijnde veranderingen binnen het OV onder de aandacht.
Eveneens vraagt hij aandacht voor de verstrekking van subsidie in verhouding met de
eigen bijdrage.
- Roelof vraagt naar de samenstelling van de Sociale Teams. Hierop kan op dit moment
geen antwoord worden gegeven.
- Peter vraagt aandacht voor de bepalingen in het VN verdrag van 2016 en in hoeverre
dit toegepast wordt binnen de Gemeente Veendam.
12. Sluiting.
De voorzitter wenst iedereen prettige feestdagen en sluit daarna de vergadering.
Actiepuntenlijst
Nr.
datum

onderwerp

actie door

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uitnodigen Leontien Hagevoort
bespreken aanpassen verordening P.raad
behoudt identiteit Participatieraad
plaatsen advertentie nieuwe leden
reactie aan J. Ras inzake folder keukentafelgesprek
vraag aan wethouder inzake VN verdrag
vraag aan gemeente samenstelling sociale teams

Secretaris
Secretaris
commissie
secretaris
secretaris
secretaris
secretaris

febr.2018
febr.2018
febr.2018
jan. 2018
jan .2018
jan. 2018
jan. 2018

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.

