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2022-07 

Concept verslag Platform Cliëntparticipatie (PC) 
 

Datum:   10 oktober 2022 

Locatie:  zaal 044 in Leek 

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

Brechtje Hekkema (BH) 

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

Erna Muntendam, beleidsmedewerker (EM) 

Marijke Bijlsma, ambtelijk secretaris (MB) 
 

Afwezig: 
Chris Nieland (lid) (CN) en Joost van der Velde (JV) M.k. 
Noortje van den Nieuwenhuizen, beleidsmedewerker (NN) M.k. 
_____________________________________________________________________________ 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

HBr heet allen welkom, in het speciaal aan EM (vervangt NN).  
Er wordt aan punt 3 toegevoegd: Fixbus/fix brigade, bij punt 6 wordt het ongevraagde advies toegevoegd 
over de gebiedscoöperatie Westerkwartier. 
 

2. Mededelingen 
HBr heeft contact gehad met CN en JV. CN gaat helaas stoppen met de PC, HBr zal de procedure verder 
bespreken met Han van der Wijk. Actie HBr. 
 
HBr en Han van der Wijk zijn vorige week bij een bijeenkomst geweest van collega-adviesraden in 
Groningen. Het gespreksonderwerp ging over de rol die je als adviesraad kan vervullen. De conclusie was 
dat we het in het Westerkwartier alles goed op de rit hebben. Bij vergelijkbare gemeenten is het gevoel 
dat er weinig gefaciliteerd wordt en dat het veel inspanningen vergt om iets te bereiken. Bij de gemeente 
Groningen wordt wel het één en ander gefaciliteerd en er ondersteuners ingehuurd. Er zijn daar heel veel 
mensen (tussen de 30 en 50 personen) bij betrokken.  
 

3. Stand van zaken 

a. Themagroepen:  
Participatie 
Morgen is er een vervolgoverleg. 
Jeugd 
Er zijn geen dringende zaken. 
Wmo  
Geen mededelingen. 
 

b. Werkgroep Sport Cultuur en gezonde leefstijl  
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3 november is er een vervolgoverleg. Alle stukken  (vastgesteld beleid, leesmateriaal) zijn 
verdeeld onder de leden van de werkgroep ter voorbereiding op het overleg op3 november. 
 

c. Toegankelijk Westerkwartier 
Eén van de leden van het Platform is helaas overleden. 
Het Platform heeft deelgenomen aan de vrijwilligersmarkt. 
Naar aanleiding van een katern in de Streekkrant over recreatieve bedrijven, is er gekeken 
naar de toegankelijkheid van de genoemde (recreatieve) bedrijven. De bedrijven zijn in 
contact gebracht met de site van Zorgbelang zodat ze met gebruikmaking van deze site hun 
toegankelijkheid kunnen aangeven. Dit is een positieve ontwikkeling. 
Afgelopen woensdag was de feestelijke opening, met veel belangstellenden, van de extra 
(toegankelijke) ingang naar de begraafplaats in Tolbert. Er wordt nog onderzocht of het 
plaatsen van een eenvoudig te bedienen hek mogelijk is. 
 

d. WSW 
WS geeft aan wat er binnen Novatec speelt. 
 

e. Ouderen 
 Er zijn geen mededelingen. 

 

f. Fixbus, fix brigade  
LZ geeft aan dat er in Midden-Groningen gekeken wordt naar mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt (met een technische achtergrond) die ingezet kunnen worden voor een 
opleiding/werkzaamheden met betrekking tot energiebesparende maatregelen voor 
inwoners. Wellicht een mooi initiatief ook voor de gemeente Westerkwartier. 
Afgesproken wordt om dit via de themagroep Wmo te bespreken. Actie LZ/BH. Daarin kan 
eventuele scholing via Novatec worden meegenomen.  

 

4. Conceptverslag PC van 12 september 2022  
Met de verwijdering van een naam bij de kolom “aanwezig”, wordt het verslag goedgekeurd. 
 
Actielijst 
64 Er lijkt zicht op een snellere oplossing. Facturen van CAK worden voortaan eerst gecheckt. 
 Aangegeven wordt dat er niet altijd goed wordt gecommuniceerd.  
 Er is een enorm tekort aan personeel, dat is een factor waardoor ongewenste neveneffecten  
 ontstaan. Keukentafelgesprekken doen consulenten van de gemeente.  
 Er is een goed overleg tussen De Schans en de mensen van de onafhankelijke cliëntondersteuning.  
68 Gereed. 
69 Gereed. 
70 Gereed. 
71 Wat is het budget voor een teambilding activiteit? HBr zal dit afstemmen, ACTIE HBr.  

Het afscheid van CN zal hiermee worden gecombineerd. 
 

5. Conceptverslag ASDW van 5 september 2022  
Ter kennisgeving. 
 

6. Te bespreken 
 

a. Vragen en opmerkingen als voorbereiding op de presentatie SW De Schans op 25 oktober  
EM merkt op dat de stukken die vorige maand waren bijgevoegd aansluiten bij de stukken die nu zijn 
meegestuurd. Vragen voor De Schans kunnen ook binnen de themagroepen worden opgesteld.  
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Deze vragen kunnen naar MB worden gestuurd, tot 17 oktober.  
Gesproken wordt over de lastige opstartperiode en een periode van corona. WS geeft aan dat er ook 
spreekuur is bij Novatec waarbij De Schans betrokken is. Zij zal navraag doen of mensen er wat aan 
hebben, hoe ze het ervaren. ACTIE WS.  
Verder wordt gesproken over mantelzorg, het Oogcafé en de vrijwilligers vacaturebank. Een 
ongevraagd advies over SW De Schans kan ook nog hierover worden gegeven. 
 

b. Scholingsbehoefte 
Het krijgen van “voelsprieten uit het veld” is belangrijk. Het gaat dus vooral om de vraag hoe je het 
best georganiseerd in contact komt met je doelgroep. Voor de themagroep Participatie is de 
voedselbank en Novatec al in beeld. Voor de themagroep Jeugd kan gedacht worden aan contact 
met leerplichtambtenaren, consulenten jeugd, bureau Halt, traject route Rubicon, de Schans, 
scholen, etc.  
 

c. Stand van zaken huishoudelijke hulp (NN) 
Er komt nog een reactie op het ongevraagde advies. 
 

d. Ongevraagd advies Gebiedscoöperatie 
De brief kan ongewijzigd worden verstuurd, actie gereed. 
 

7. Stukken verzonden/ter kennisgeving 
 

a. Resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over het jaar 2021  
Aangegeven wordt dat afgewezen mensen ook eens bevraagd zouden moeten worden. Ook is 
het wenselijk om overzichten en tekst samen te voegen.  

b. Nieuwsflits koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning 1e helft 2022 
c. Advies Wmo  
d. Advies integrale schuldhulpverlening 
e. Oplegger 
f. Overzicht en planning thema’s 

 

8. Rondvraag/sluiting 
 
EM: de ombudsfunctionaris wil graag haar jaarverslag, nadat ze het aan de raad heeft gepresenteerd en 
heeft toegelicht, een bezoek komen brengen aan de Adviesraad/PC. In het agendaoverleg zal gekeken 
worden hoe dit zal worden ingepland. ACTIE HBr, EM, MB. 
  
HBr bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21.05 uur. 

Volgende vergadering: 
Maandag 14 november 2022 in Leek. 
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Actielijst/Planning langere termijn   
 

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

informatie en uitwerking, presentatie?  
2022 

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

72 12-09-2022 MB, EM, 
HBr 

Uitnodigen ombudsfunctionaris december 

73 10-10-2022 HBr Sollicitatieprocedure november 

74 10-10-2022 LZ/BH Fix brigade bespreken in themagroep november 

75 10-10-2022 HBr Budget voor actiepunt 71 en afscheid CN november 

76 10-10-2022 WS Ervaringen vragen bij collega’s die contact 
hebben met medewerkers van De Schans 

november 

 


