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Betreft: verslag Platform Cliëntparticipatie (PC)  
Van 17 januari 2022 
Via TEAMS 
 

Aanwezig: 
• Hessel Brandsen (voorzitter) (HBr) 

• Chris Nieland (lid) (CN) 

• Wiea Schuur (lid) (WS) vanaf punt 7 

• Jorine Steigenga (lid) (JS) 

• Joost van der Velde (lid) (JV) 

• Lammert Zuiderveld (lid) (LZ) 
 

• Marijke Bijlsma (ambtelijk secretaris) (MB) 
 

Afwezig: 
Elly Dragstra (lid) (ED) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
HBr heet allen welkom.  
Enkele punten worden toegevoegd bij punt 7. 

 

2. Mededelingen   
Helaas is dit overleg weer digitaal maar gezien alle ontwikkelingen m.b.t. corona is dit 
de enige manier om toch te kunnen vergaderen.  
 
Het sollicitatiegesprek zal worden verzet in verband met een geplande vakantie in de 
voorjaarsvakantie. 

 
3. Adviesaanvragen 

Tussentijds conceptadvies Kindregelingen 
Het PC kan hierover geen advies geven i.v.m. de te korte voorbereidingstijd. (teveel 
informatie) HBr zal dit aan Han van der Wijk doorgeven.  

 

4. Themagroepen  
 



 
Themagroep Wmo  
Bijgevoegd is een verslag van de bespreking met de gemeente en de themagroep 

betreffende de, de door de gemeente gewenste richtlijnen betreffende het honoreren van 

een Wmo aanvraag. Carola van Engeland heeft naderhand nog een reactie gegeven, dit is 

ook onder de leden verspreid. JV heeft tot slot nog enkele zaken op papier gezet die ook 

nagezonden zijn naar de leden van de PC. (O.a. verslagen die niet automatisch verstrekt 

worden, meten met twee maten etc.) 

 

Gesproken wordt over hoe het PC met alle aangegeven informatie om wil gaan. 
Een gemeente kan nooit eenzijdig een beleidswijziging doorvoeren die strijdig is met 

landelijke wetgeving. Dat er grote tekorten ontstaan kan niet een reden zijn om als 

gemeente de regels aan te passen zoals op het vlak van financiële draagkracht. Er was ook 

een artikel van VNG. Bij een gerechtelijke procedure kan een rechter pas toetsen of een 

gemeente juist heeft gehandeld. Een onafhankelijke bezwarencommissie (ingesteld door de 

gemeente) toetst aan de hand van een gemeentelijke verordening en laat kennelijk een 

toets op basis van landelijke wetgeving achterwege. 

Afgesproken wordt dat JV en LZ onze bezwaren in een schrijven zullen vastleggen en 

eventueel voorzien van bijlagen. Dit wordt doorgestuurd naar de ASDW. Het platform vindt 

dit een belangrijke principiële actie omdat hierbij in hun ogen de wet niet wordt nageleefd 

en ongelijkheid in de hand werkt. 

Themagroep Participatiewet 
Themagroep Jeugd 
 

5. Conceptverslag PC 08-11-2021 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Actielijst 
 

6. Mededelingen uit het ASDW 
 

Er zijn twee nieuwe leden toegevoegd aan het ASDW: Jan Jellema en  
Marieke Huizenga.  
 

7. Te bespreken 
 

Definitieve versie inkoopstrategie Westerkwartier: hoe wil de ASDW hierbij betrokken zijn 
en/of hierop nog reageren? 
Op dit punt heeft het ASDW gereageerd en is niet direct een punt voor 
het PC geeft HBr aan. De vergadering kan zich hier in vinden. 



 
 

HBr heeft o.a. met Petra van der Horst van de Koepel aanstaande woensdag een 
bespreking. 
Gesteld wordt dat PC meer contact moet hebben met de burgers en instanties over 
bepaalde onderwerpen en meer aan de voorkant van het proces moet kunnen meedenken. 
Aan het begin van de (beleids)processen zou het PC betrokken willen worden. 
De rol van de themagroepen in relatie tot die van de PC is daarbij een belangrijk 
aandachtspunt. 
Opgemerkt wordt dat de verordening zodanig is opgesteld dat het PC op dezelfde manier 
zou moeten omgaan met beleidsadvisering als de ASDW. Gezien de gewenste rol van het 
PC lijkt het ons goed om ook de verordening tegen het licht te houden tijdens de evaluatie.  
Er moet bovendien eerst een goede werkverdeling worden gemaakt voordat er afspraken 
gemaakt kunnen worden met de gemeente.  
Het ASDW adviseert het geheel afwegend, kijkt meer naar het totaalplaatje. Het PC geeft 
aan wat voor de burgers, de gebruikers bepaalde keuzes inhouden. Verder moet er 
duidelijkheid komen wat de themagroepen gaan inhouden, hoe deze worden ingevuld en 
hoe die zich gaan verhouden tot de themagroepen. De vergadering heeft geen behoefte 
aan dubbelingen. 

 
HBr zal dit inbrengen in het overleg tussen de Koepel met het ASDW en het PC. 

 
8. Stukken verzonden/ter kennisgeving 

 

f. Koerskrant 
 

9. Toegankelijkheid 
 

a. Reactie vroegsignalering, brief initiatief aan inwoner 

b. Reactie op o.a. prijsstijgingen van energie voor minima  

Er wordt een concreet probleem geschetst: prijsstijging van de energie. Dit had met 
een kort antwoord afgekund, het is op termijn wellicht een mogelijkheid om te  
besparen op energie maar het gaat om een probleem dat nu speelt. Met deze brief is  
er voorbij gegaan aan het acute probleem de echte minima. Inmiddels zijn er  
landelijk alweer nieuwe ontwikkelingen. CN heeft ook contact gehad hierover met  
een bijstandsgerechtigde, er lijkt een compensatie aan te komen. 
JS maakt een voorstel voor een reactie namens het PC. 

c. Begroting 2022  

d. Westerkracht  

Slechts enkele leden hebben helaas de papieren versie ontvangen maar deze  
kunnen eventueel de gemeentehuizen (of de bibliotheken) alsnog opgehaald worden. 

e. Nieuwsflits OCO  



 
Het bestuur van het Platform Toegankelijk Westerkwartier is inmiddels compleet. Er is een 
onafhankelijke voorzitter (Meindert Bouma) en een penningmeester (Ruud Kersten) 
toegetreden.  
 
Geadviseerd wordt dat vanuit dit Platform het ASDW voortaan (structureler) wordt 
geïnformeerd.  
 

10.Rondvraag / Sluiting 

 
JV geeft aan dat bij een advies meer details in een verslag terug te vinden moeten zijn. HBr 
zal dit met HW en MB nog eens nagaan of hierin een verandering kan plaatsvinden. Het is 
ook van belang om het tempo erin te houden en de adviezen die worden verstuurd worden 
altijd bekeken door meerdere leden voor het wordt verstuurd. Ook worden de adviezen 
altijd al bijlagen bij de agenda gevoegd. 
 

HBr bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 20.42 uur. 

Volgende bijeenkomst: 
Maandag 14 februari 2022  
  



 
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 

58 17-01-2022 HBr PC heeft geen advies mbt Kindregeling 

 
Neemt besproken bespreekpunten 
mee naar het overleg van de Koepel 
 
Bespreekt verslaglegging/ details 
adviezen 
 

Z.s.m. 
 
 
 
 
 
Februari 2022 
 

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

 

Februari 2022 

60 17-01-2022 JS Maakt een opzet voor een reactie naar 
aanleiding van de reactiebrief 
energiestijging minima 

 

Februari 2022 

 


