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2022-05 

Concept verslag Platform Cliëntparticipatie (PC) 

Datum: 20 juni 2022 

Locatie: Leek 
 
Aanwezig: 
Hessel Brandsen (voorzitter) (HBr) 
Brechtje Hekkema (BH) 

Wiea Schuur (lid) (WS) 

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: 
Elly Dragstra (lid) (ED) m.k.g. 

Chris Nieland (lid) (CN) m.k.g. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
HBr heet allen welkom. 
NN geeft aan dat zij voortaan beleidsondersteuning geeft aan het PC en bij de themagroepen Wmo en 
Participatie aansluit. 
 
 Bij agendapunt 6 b: e-mail van Han van der Wijk omtrent juli en augustus vergaderingen. 

 

2. Mededelingen 
CN heeft nog gemaild hoe het met hem gaat. 

 

3. Stand van zaken 

a. Participatie 
 De kennismaking is inmiddels geweest. 
 

b. Toegankelijk Westerkwartier 
 Het wachten is op een goedkeuring van het college, daarna is het formeel geregeld. 

 

c. WSW 

Geen nieuws, behalve dat er straks een nieuw gebouw komt. 
 

d. Ouderen 
Geen nieuws. 
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e. Jeugd 
 Een eerste kennismaking is geweest. 

 

f. Wmo  
De tekst is akkoord van de nieuwe versie, de bijlagen bevestigen dat het schrijven klopt. 
 
Nieuwe afspraken van de themagroepen zullen ook nog worden gemaild, ACTIE MB. 

 

4. Conceptverslag PC van 9 mei 2022 

Het verslag wordt vastgesteld. 
  
Actielijst:  
59 Gereed. 
64. Eventueel themagroep Wmo bijpraten over het proces. (huishoudelijke hulp) 
65  Gereed.  
 

5. Conceptverslag ASDW van 2 mei 2022 
Ter kennisgeving. 
 

6. Te bespreken 

a. Planningslijst: alles zal door de late coalitievorming waarschijnlijk opschuiven.  
b. E-mail van Han vd Wijk: zijn er mensen die willen aansluiten bij de ad-hoc groep sport en bibliotheek? 

LZ en JS willen aansluiten bij het bibliotheek onderwerp. MB zal dit doorgeven, Actie MB. 
 

7. Stukken verzonden/ter kennisgeving 

a. Reactie Zonnehuis De Hoorn Marum  

b. Voorziening Wmo, reactie gemeente  

Er stond een artikel in de krant over een auto waarin een jongen niet meer past. Artikel is geschreven 

door Koos Bijlsma. 

NN gaat na of dit feitelijk zo is gegaan en wat de stand van zaken is. Actie NN. 

Verder wordt opgemerkt wanneer er een duofiets wordt aangevraagd, de vergoedingen vanuit 

instellingen, kleine en grote  organisaties niet altijd duidelijk zijn. Er mag blijkbaar niet opnieuw later 

een aanvraag worden gedaan.   

c. Afscheidsreceptie van Elly Pastoor en Hielke Westra, HBr gaat hier namens het PC naar toe. 

d. Sociale ombudsfunctie verlengen  

e. Declaratieformulier  

f. Vakantieplanning 

g. Beleidsregels eenmalige energietoeslag  

 

8. Rondvraag/sluiting 
BH: vraagt naar functies die naast je werk in de PC doet zijn toegestaan.  

HBr: vraagt of er animo is voor een presentatie van mevrouw Van Beek. 

NN: is het een idee om eens kennis te maken met het gehele college? 

In de agendacommissie zal dit worden besproken. Actie MB. 

 

HBr bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 20.50 uur. 
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Volgende bijeenkomst: 
Maandag 12 september 2022 in Zuidhorn. 

 
 

Actielijst/Planning langere termijn   
 

Nr. Vergadering Wie Wat Wanneer  
22 09-11-2020 ED, 

JS 
Sp    Speelplaatsen, notitie 2e kwartaal 2022 

24 09-11-2020 ED, 
JS 

Pla   Platform Toegankelijkheid Westerkwartier, informatie en 
uit    uitwerking, presentatie?  

 

2022 

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

66 20-06-2022 NN CH  Check situatie uit artikel  September 2022 

67 20-06-2022 MB Bb   Bevestigen van de afspraken van de themagroepen 

Me  Punt kennismaking met college meenemen in de  

         agendabespreking,  

         Doorgeven van geïnteresseerden voor de tijdelijke  

         themagroepen 

zsm 

 


