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Verslag Platform Cliëntparticipatie (PC)  

 
Van:  14 maart 2022 
Locatie: zaal 0.44, Leek 
 
Aanwezig: 
Hessel Brandsen (voorzitter) (HBr) 
Elly Dragstra (lid) (ED) 
Brechtje Hekkema (lid) (BH) 
Wiea Schuur (lid) (WS) 
Jorine Steigenga (lid) (JS) 
Joost van der Velde (lid) (JV) 
Lammert Zuiderveld (lid) (LZ) 

 
Marijke Bijlsma (ambtelijk secretaris) (MB) 

 
Afwezig: 
Chris Nieland (lid) (CN) 

_____________________________________________________________________________ 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

HBr heet allen welkom, in het speciaal aan ons nieuwe lid. 
Een voorstelronde volgt. 
 
Het volgende punt wordt toegevoegd aan de agenda: 
7 e Vertegenwoordiger Provinciaal Netwerk 

 

2. Mededelingen   
 

Van CN hebben we bericht ontvangen  en een kaartje wordt toegestuurd. 
Voor wethouder Pieter v.d. Zwan wordt er een bedankkaartje geregeld. 

 

3. Adviesaanvragen (n.v.t.) 
 

4. Stand van zaken 
a. Themagroepen 

In de vergadering van het ASDW zijn “themagroepen” uitvoerig besproken. De 
beleidsmedewerkster komt nu met een voorstel om het ontwikkeltraject verder te 
concretiseren. Dit plan gaan we 4 april bespreken. JV geeft vooraf nog enkele kritische 
punten door maar afgesproken wordt dat we eerst de uitwerking afwachten.  

 
b. Toegankelijk Westerkwartier 



 
Bij een lijsttrekkersdebat op 5 maart is door ED een vraag gesteld m.b.t. 
toegankelijkheid. Hiermee is dit punt onder de aandacht gebracht. Ook is er input 
gevraagd voor een coalitiebespreking.  
 
De vraag wordt gesteld of de Wmo themagroep op de hoogte is van de cursus 
rijvaardigheid met een scootmobiel en of die ook wordt aangeboden bij de verstrekking 
van een scootmobiel.  
Vervolgens is er discussie over het verstrekken van een scootmobiel versus een 
elektrische fiets. De elektrische fiets valt onder “ algemeen gebruik” en wordt niet door 
de gemeente verstrekt. 

 
c. WSW 
d. Ouderen 
e. Jeugd 
f. Wmo (notitie JV en LZ, zie ook actielijst verslag 14/2) 

 
In plaats van “themagroepen” komt voortaan het punt “Participatie” in de opsomming 
van zaken in de bovengenoemde lijst. 

 
5. Conceptverslag PC 14-02-2022 

 
Mocht een beleidsmedewerker aanwezig zijn bij de vergadering dan kan er gewerkt worden met initialen 
wanneer deze onder aanwezig is vermeld, inclusief initialen. 

 
Actielijst 
60. Gereed. 
61. Gereed. 

 

6. Conceptverslag ASDW en overleg de Koepel van 7 februari 2022  
 
De gemeente is bekend met domotica. 
 
JV heeft meegewerkt aan het document van de themagroep Wmo, hier komt nog een vervolg op.  

 

7. Te bespreken 
a. Ontwikkeltraject De Koepel 

JV had graag ook een los verslag willen zien van het overleg van de PC onder leiding van 
Petra v.d. Horst van De Koepel. 

b. Jaarverslag 2021 
Inhoudelijk is het prima verwoord, enkele punten worden ter correctie nog aangegeven: 
2021, PC, zin van het Platform… kan er uit, PC heeft 10 keer vergaderd. MB zal dit 
doorgeven of in het jaarverslag aanpassen.  

c. Evaluatie lidmaatschappen 
Aan een ieder wordt gevraagd hoeveel er gebruikt wordt gemaakt van De Koepel en 
Mobilty. Voorgesteld wordt dat we alleen lid blijven van De Koepel. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 

d. Leeswijzer ambtelijke stukken 
Een ieder vindt het een goed idee om een leeswijzer op te stellen. 
Daardoor kun je eenvoudiger herkennen wat belangrijk is in een tekst of document. 
Hierbij wordt de term “SMART” genoemd. Dit komt op de actielijst. 



 
e. Vertegenwoordiger Provinciaal Netwerk Cliëntenraden 

MB zal de informatie hierover naar LZ sturen.  
 

8. Stukken verzonden/ter kennisgeving 
a. Reactie besluitvorming mantelzorg 
b. Advies tussenevaluatie inclusieagenda Westerkwartier 

ED gaat deze brief delen met het Platform Toegankelijkheid. 
c. Planningsoverzicht 2022 
d. Voortgangsrapportage preventieprogramma 

De grafieken zijn niet goed leesbaar, een inhoudsopgave mist, weinig structuur en de 
onprettige boodschap wordt verpakt in een lang verhaal. 

 

9. Toegankelijkheid 
Dit punt is al besproken. 

 

10. Rondvraag / Sluiting 
HBr bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 
Volgende bijeenkomst: 
Maandag 4 april 2022  (bespreking notitie doorontwikkeling ASDW/PC en buffet. 

 

 
 
Actielijst/Planning langere termijn   
 

Nr. Vergadering Wie Wat Wanneer  
22 09-11-2020 ED, JS Speelplaatsen, notitie 2e kwartaal 2022 

24 09-11-2020 ED, JS Platform Toegankelijkheid Westerkwartier, 
informatie en uitwerking, presentatie?  

 

2022 

59 17-01-2022 LZ, JV Maken een reactie uitwerken m.b.t. Wmo 

 

Februari 2022 

62 
 

14-03-2022 HBr Leeswijzer “SMART” Mei 2022 

63 14-03-2022 MB informatie Provinciaal Netwerk Cliëntenraden 
naar LZ sturen 
 

Mei 2022 

 


