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2022-06 

Concept verslag Platform Cliëntparticipatie (PC) 
 

Datum:   12 september 2022 

Locatie:  Zuidhorn 

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

Brechtje Hekkema (BH) 

Jorine Steigenga (lid) (JS) 
Wiea Schuur (lid) (WS) 
Lammert Zuiderveld (lid) (LZ) 
 

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

Afwezig: 
Chris Nieland (lid) (CN) en Joost van der Velde (JV) m.k.g. 
_____________________________________________________________________________ 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
HBr heet allen welkom.   
De agenda wordt aangepast en de volgende punten worden toegevoegd: reglement en vervanging 
themagroepen, volgorde ASDW/PC. 
 

2. Mededelingen 
CN en JV hebben een e-mail gestuurd naar de leden van de PC.  
Een kaartje zal naar hen worden toegestuurd. ACTIE MB. 
 

3. Stand van zaken 

a. Themagroepen 
Participatie 

 In de vakantieperiode is er diverse keren vergaderd over o.a. het uitvoeringsplan schuldhulpverlening. 
 Er is een brief opgesteld en er is nog een toevoeging verwerkt: bewoners moeten net uit het traject 
 raken mochten ze nogmaals een achterstand opbouwen. MB checkt de route en moet de brief nog in  
 de adviezenlijst verwerken. ACTIE MB. 
 

 Jeugd 
 Er is een kennismakingsbijeenkomst geweest. Helaas is er op dit moment een lid ziek.  

Ook hier geldt dat het wenselijk is om een vervanger aan te stellen zodat overleggen zinvol door 
kunnen gaan. LZ zal de input van de voorbereiding mailen aan MB, waarna dit zal worden gedeeld. 
ACTIE MB. 
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(Onderstaande mail van Dieneke de Boer van de themagroep jeugd is aan dit verslag toegevoegd:  

 
+ Ik heb vanuit onze Themagroep Jeugd gemeld dat wij een kennismakingsgesprek hebben gehad met 
Marieke, jij en ik en daarna op 17 augustus met Erna en drie beleidsambtenaren van de gemeente.  
+ In het laatste gesprek met de betreffende beleidsambtenaren is de stand van zaken NPO plannen en NPO 
gelden besproken, de Jeugdhulp in schoolverband en het programma Kickstart. (Dit is jou bekend, staat 
namelijk in het verslagje van het gesprek wat ik jou heb gestuurd)  
+ Tijdens dit kennismakingsgesprek is aangegeven dat wij eventueel in september een vervolgafspraak 
zouden plannen met als onderwerp,  
" stand van zaken en verloop van het project Kickstart" met de Themagroep Jeugd en o.a. Jelte Hofman.  
Volgens Erna is dit nog niet nodig en te vroeg om iets bijzonders te kunnen melden. Dat betekent, nog even 
afwachten.  
+ Verder heb ik aangegeven dat ik n.a.v. het Jaarverslag van de Schans als Themagroep Jeugd graag een 
gesprek met "de Schans" zou willen hebben over hun doelen die toentertijd zijn gesteld. (Met name op het 
gebied "Jeugd")  
De vergadering heeft n.a.v. deze vraag besloten de Schans uit te nodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst 
van de ASDW en PCP.  
+ Er is een Planningslijst per Themagroep gemaakt door Erna zodat wij per Themagroep kunnen zien wat ons 
te doen staat.  
Op korte termijn staan er niet direct onderwerpen op waar wij als Themagroep Jeugd advies over zouden 
moeten geven.  
+ Erna heeft aangegeven dat zij een ontwerpformulier/oplegger heeft gemaakt. Dit is bedoeld als richtlijn, 
zoals afgesproken in de gezamenlijke training ASDW/PC. (wat is het doel van een beleidsstuk, wie zijn erbij 
betrokken, wat vraagt men van ons als Themagroep etc)  
Wij ontvangen dit formulier binnenkort. Ik denk dat dit een goede stap is om eenduidigheid in benadering en 

denken te stimuleren.) 

 
Wmo 
De opgestelde tekst van het advies m.b.t. Wmo voorziening wordt door HBr voorgelezen. Dit  
advies moet nog worden toegestuurd naar het college. De vergadering staat achter de voorgelezen tekst, 
inclusief de wijzigingen en de toevoeging, met betrekking tot de oorspronkelijke tekst. ACTIE MB.  
NN; er is binnen de themagroepen afgesproken dat er ook onderwerpen kunnen worden besproken die nog in 
het beginstadium verkeren, zodat inzichten al in een vroeg stadium kunnen worden meegenomen. Het 
opgestelde lijstje met onderwerpen zal worden gedeeld. ACTIE NN. Er een soort 
oplegger/format/informatieblad ontwikkeld wat hulp biedt. Geeft o.a. aan wat er van je gevraagd wordt.  
Actie NN.  
 
Er zijn signalen van zorg omtrent de Wmo. Hierover wordt het volgende gezegd: na de aanbesteding zou per 1 
juli alles overgaan naar een andere Wmo aanbieder. Helaas heeft één partij een juridische procedure gestart 
waardoor er hier en daar problemen zijn ontstaan. De gemeente heeft er alles aan gedaan om de problemen 
tot een minimum te beperken. NN houdt ons op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

 

b. Toegankelijk Westerkwartier 
Binnen dit netwerk is er sprake van ziekte van vrijwilligers en er wordt gekeken hoe alles 
georganiseerd kan worden.  
Bij de begraafplaats in Tolbert is een hellingbaan gerealiseerd waaraan Toegankelijk Westerkwartier 
heeft meegewerkt. Op dit moment wordt gewerkt aan de opening van deze hellingbaan. 

c. WSW 

Het OC van Novatec, waarvan WS deel uit maakt wordt goed betrokken bij de nieuwbouw van 

Novatec. De spuiterij gaat helaas straks dicht (gebrek aan vakmensen) en daarvoor in de plaats 

komen inpakafdelingen. WS vindt het jammer dat uitdagend werk wordt afgestoten en daarvoor in 
de plaats het geestdodend werk toeneemt. 
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d. Ouderen 
In verband met de afwezigheid van JV is hierover niets te melden. 
 

4. Conceptverslag PC van 20 juni 2022 

Met één aanpassing van hoofdletters bij de rondvraag wordt het verslag goedgekeurd. 
De notitie m.b.t. speelplaatsen halen we er af, over een presentatie wordt nog nagedacht. 
 
Actielijst: 
22  Vervalt. 
64 november. Komt ook op de agenda: stand van zaken.  
66  Vervalt. 
67 Gereed.  
Toevoegen: 
Ombudsvrouw uitnodigen voor de PC. ACTIE. 
  

5. Conceptverslag ASDW van 13 juni 2022 
Ter kennisgeving. 
 

6. Te bespreken 

a. Situatie langdurige uitschakeling lid  
HBr stelt voor binnenkort langs te gaan en de situatie te bespreken. Er volgt een terugkoppeling. 
ACTIE HBr. 

b. Vervanger(s) themagroep(en)/PC 
Voor Wmo: BH, voor Participatie: JS.  
Voor JV zal tzt ook een opvolging moeten worden geregeld, de vraag om een vervanger aan te geven 
is al gesteld. 

c. Schuiven van data PC 
NN meldt dat enkele themagroepen het logischer zouden vinden dat het PC, voorafgaand aan de 
ASDW vergadert. Onderwerpen zijn dan in de themagroepen besproken en in het PC en kunnen dan 
worden afgesloten in de ASDW zonder dat het terug moet naar het PC. HBr zal dit overleggen. ACTIE 
HBr. 
 

7. Stukken verzonden/ter kennisgeving 

a. Rooster van aftreden  

b. Overzicht gevraagd en ongevraagd advies  

c. Uitnodiging vrijwilligersmarkt 1 oktober  

d. Jaarverslag en monitor SW De Schans  

Inmiddels is er een datum vastgesteld voor een presentatieavond: dinsdag 25 oktober, vanaf 

18.30 uur in Leek. De Schans zal deze avond een presentatie verzorgen.  

e. Energietoeslag  

Opgemerkt wordt dat in de notitie gesproken wordt over “huishoudens” en later over 

“gezinnen”. NN zal dit nagaan. ACTIE NN. 

Er komt nog een collegebesluit over een verhoging van de energietoeslag. 

f. Kennissessies de Koepel  

Elk lid kan per jaar tot € 100,= een opleiding/cursus volgen. Dit wordt vergoed vanuit het 

opleidingsbudget. Wel is het fijn dat kennis gedeeld wordt en dat er een spreiding is in de keuze.  

“Scholingsbehoefte” komt de volgende keer op de agenda te staan. ACTIE. 

g. Vergaderschema 2023  
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h. Informatiebulletin vluchtelingen  

 

8. Rondvraag/sluiting 
Vanuit ED en BH wordt voorgesteld om eens informeel met elkaar af te spreken. Zij komen met een plan 

hiervoor. ACTIE ED BH. 

HBr bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21.25 uur. 

Volgende bijeenkomst: 
Maandag 10 oktober 2022 in Leek. 

 

Actielijst/Planning langere termijn   
 

Nr. Vergadering Wie Wat Wanneer  
24 09-11-2020 ED, JS Platform Toegankelijkheid Westerkwartier, 

informatie en uitwerking, presentatie?  

 

2022 

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

68 12-09-2022 MB Kaartjes versturen, adviezen versturen, mail 
“jeugd” delen, agendapunten  

oktober 

69 12-09-2022 NN Onderwerpenlijst en format delen, notitie 
energietoeslag afstemmen 

oktober 

70 12-09-2022 HBr  Langdurige uitschakeling lid, 

doorgeven van “reservepersonen” voor 
themagroepen, 

bespreken volgorde vergadering PC met HW 

oktober 

71 12-09-2022 ED & BH Voorstel uitwerking informele bijeenkomst oktober 

72 12-09-2022 MB Uitnodigen ombudsfunctionaris ? 

 


