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2022-04 

Verslag Platform Cliëntparticipatie (PC) 

Datum: 9 mei 2022 

Locatie: Leek 
_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Hessel Brandsen (voorzitter) (HBr) 
Elly Dragstra (lid) (ED) 

Brechtje Hekkema (BH) 

Jorine Steigenga (lid) (JS) 
Joost van der Velde (lid) (JV) 
Lammert Zuiderveld (lid) (LZ) 
 

Noortje van den Nieuwenhuizen, beleidsmedewerker (NN) 
Marijke Bijlsma, ambtelijk secretaris (MB) 
 

Afwezig: 
Chris Nieland (lid) (CN) m.k.g. 
Wiea Schuur (lid) (WS) m.k.g. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
HBr heet allen welkom.   
NN sluit voortaan aan bij het PC, een kort voorstelrondje volgt. 
 

2. Mededelingen 
JV: Er is geen verslaglegging geweest van de overleggen van 4 en 11 april (de Koepel).  
 HBr neemt dit mee naar het agenda-overleg.  
 (Het resultaat wordt hieronder vermeld:  

Uit de bijeenkomsten op 4 en 11 april zijn alle relevante opmerkingen verwerkt in het 
beleidsdocument dat door Erna Muntendam is opgesteld. Er zijn daarom geen aantekeningen 
gemaakt op basis waarvan met terugwerkende kracht verslagen kunnen worden gemaakt. Deze 
werkwijze is tijdens deze bijeenkomsten gemeld.) 
 

3. Stand van zaken 

a. Participatie 
 In brede zin, betreft vaak de minima, schuldhulpverlening etc. 
 

b. Toegankelijk Westerkwartier 
 Vanuit de gemeente is gevraagd om mee te denken over de inclusie agenda. Gaat over de inhoud. 

Er is een afspraak om twee keer per jaar met de gemeente een bijeenkomst te organiseren met alle 
leden. 
 

c. WSW 

Geen nieuws. 
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d. Ouderen 
Er wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij mevrouw Van Beek (ombudsvrouw) is uitgenodigd 
en vanuit FNV-senioren wordt gekeken naar de energietransitie voor minima. 
 

e. Jeugd 
 Geen nieuws. 
 

f. Wmo  
Zie ook punt 6 d. Brief is verstuurd over huishoudelijke hulp. 
Verwacht wordt dat het rond de jaarwisseling wordt opgelost, huidige hulp blijft in stand. Doordat 
met een aanbieder onenigheid is en nu “onder de rechter is”, is het lastig om betrokkenen te 
informeren.   
We hebben een bijeenkomst gehad over het preventieprogramma, dit is een partij vanuit de inkoop. 
De vraag wordt gesteld of er sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Het gaat om twee aanbestedingen 
waarvan er één zich richt op 75-plussers. NN zal dit de volgende keer nader toelichten. ACTIE NN. 

 

4. Conceptverslag PC van 14 maart 2022 

Tekstueel:  punt 6: domotica 
N.a.v.: de naw lijst hoorde bij het jaarverslag van 2021. 
Actielijst:  
62 Staat op de agenda, gereed. 
  

5. Conceptverslag ASDW van 7 maart 2022 
Eén tekstuele opmerking wordt er gemaakt. 
 

6. Te bespreken 

a. Vertegenwoordigers themagroepen 
Wmo: JV 
Jeugd: LZ 
Participatie: BH 
 
JV geeft aan dat hij niet herkiesbaar is, gevraagd wordt of hij een opvolger kan vinden. 
Opmerkingen om mensen uit te sluiten worden niet getolereerd. 
HBr geeft aan dat hij naar de Provinciaal Netwerken zal gaan.  
 
Vanuit de gemeente sluit Erna Muntendam voorlopig aan bij de themagroep Jeugd, NN zal bij de 
themagroepen Wmo en Participatie aansluiten. Binnenkort zullen andere beleidsmedewerkers 
aansluiten, met deze medewerkers moeten nog afspraken worden gemaakt.  

 

b. Energietoeslag voor huishoudens met laag inkomen  
NN licht de situatie toe. De doelgroep is inmiddels benaderd en er zijn al bedragen overgemaakt. 
 
Geconstateerd wordt dat de PC/ASDW niet geïnformeerd is bij de uitvoering van dit traject. 
Afgesproken wordt dat NN voortaan beter zal letten op de informatieplicht naar de ASDW/PC en 
eenieder z.s.m. zal betrekken bij de energietoeslag en later ook zal communiceren over het proces. 
ACTIE NN. 
 

c. SMART  
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Binnen de gemeentelijke organisatie is er veel aandacht voor begrijpelijk taalgebruik.  
Het gebruik van zgn. opleggers is wenselijk. Ook de status is belangrijk.  
Het gebruik van een inleiding/probleemstelling en een samenvatting helpen mee om tekst beter te 
begrijpen.  
 

d. Reactie betreffende Wmo door LZ en JV 
Bij de notitie moet de brief van de staatssecretaris in pdf nog worden toegevoegd. 
Financiële draagkracht of vermogen mogen niet worden meegenomen in de beoordeling van een Wmo 
aanvraag. Een aanvrager moet vaak assertief zijn om het voor elkaar te krijgen voor een regeling vanuit 
de WMO in aanmerking te komen. 
LZ zal, op basis van de bespreking, de notitie nog op enkele punten aanpassen. Samen met de 
genoemde brief zal deze via de themagroep naar het ASDW gaan.  
 

7. Stukken verzonden/ter kennisgeving 

a. Jaarverslag 2021  
Het rooster van aftreden komt de volgende keer opnieuw op de agenda. 
Er weden nog twee tekstuele onvolkomenheden gevonden in de tekst van het jaarverslag. 

b. Reactie jaarverslag 2021  

c. Jaarverslag meldpunt discriminatie Westerkwartier 
 

8. Rondvraag/sluiting 
MB geeft aan dat er nog een vakantieplanning komt en HBr zal de namen van de leden voor de 

themagroepen melden bij de voorzitters van de themagroepen. 

 

HBr bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 
 
Volgende bijeenkomst: 
Maandag 20 juni 2022 in Grootegast. 

 
 

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 Reactie mbt Wmo en brief staatsecretaris  

 

Juni 2022 

64 09-05-2022 NN Uitleg aanbestedingen huishoudelijke hulp Juni 2022 

65 09-05-2022 NN Algemeen: het informeren van ASDW/PC over 
uitvoeringszaken sociaal domein 

Specifiek: energietoeslag voor huishoudens 
lage inkomens 

 
 
 
z.s.m. 

 


