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Betreft: verslag Platform Cliëntparticipatie (PC)  
 
Van:  14 februari 2022 
Locatie: zaal 0.44, Leek 
 

Aanwezig: 
• Elly Dragstra (lid) (ED) 

• Chris Nieland (lid) (CN) 

• Wiea Schuur (lid) (WS) 

• Jorine Steigenga (lid) (JS) 

• Joost van der Velde (lid) (JV) 

• Lammert Zuiderveld (lid) (LZ) 
 

• Marijke Bijlsma (ambtelijk secretaris) (MB) 
 

Afwezig: 
Hessel Brandsen (voorzitter) (HBr), m.k.a. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

LZ heet allen welkom en heeft vanavond de rol van voorzitter.  
Vooraf is er afstemming geweest met HBr. 
 
Enkele punten worden toegevoegd aan de agenda: 
7 d. Evaluatie ombudsfunctie 
7 e. Zorg armoede jeugd 
8 a. Inbreng van CN m.b.t. de energielasten (e-mail van 11 februari jl.) 
 

2. Mededelingen   
 

Morgenavond is het overleg met de Koepel. 
 

3. Adviesaanvragen 



 
 

a. Tussenevaluatie inclusie agenda Westerkwartier (bijlagen) 

Niet alleen het Platform Toegankelijk Westerkwartier moet een signaleerfunctie hebben.  

Actiepunt 12; discussie is er over wanneer speeltoestellen toegankelijk moeten zijn voor 

kinderen met een handicap. Waar en voor wie zou bij een Wmo aanvraag al 

geïnventariseerd kunnen worden. Taalkundig kan het scherper worden benoemd. 

Afgestemd wordt dat LZ de conceptbrief gaat aanpassen, deze zal nog worden gecheckt 

door JV en JS. ACTIE 

 

4. Themagroepen  
 

Themagroep Wmo  
Dit is helaas een praktijkvoorbeeld waarbij de communicatie niet juist is verlopen. 
Gesteld wordt dat de invoering van het abonnementstarief door de gemeente is ontvangen. 
Themagroep Participatiewet 
Themagroep Jeugd 
 

5. Conceptverslag PC 17-01-2022 
 

Het verslag wordt met een kleine wijziging vastgesteld. (Centrale = het dagelijkse bestuur) 
N.a.v.:  
Pag 4; de samenvatting die een voorzitter maakt moet terug te lezen zijn in het verslag. 
 
Actielijst 
58. Kan er af. 
60. Komt terug bij punt 8 a. van de agenda 
 

6. Mededelingen uit het ASDW 10-01-2022 
 

Opgemerkt wordt dat de notulist beter “beleidsmedewerker” kan gebruiken dan de initialen 
van de medewerker in kwestie.  
Pag 3 punt 94 dit betreft het overleg provinciaal netwerk cliëntenraden. 
De leden van de PCP zijn teleurgesteld dat punt 9 van de agenda gehaald wordt.  
 

7. Te bespreken 
 

a. Gespreksnotitie (de Koepel) (bijlage) 

Er is inmiddels een nieuwe aangescherpte versie van de Koepel. Deze is gemaakt na het 

overleg met de leden van het ASDW van 7 februari jl. 

Het PCP heeft veel kritische opmerkingen hierover. Deze kunnen in het overleg dat voor 

morgen staat ingepland worden gedeeld met Petra van der Horst.  



 
Het PCP wil vooral een onafhankelijke rol blijven spelen en wil zijn positie borgen.  

Over het functioneren van het ASDW is het PC ook een andere mening toegedaan.  

b. Conceptadvies Wmo (LZ en JV) 

Dit zal nog worden gemaakt. 

c. Evaluatie lidmaatschap Mobility en de Koepel 

Dit punt is niet besproken. 

d. Evaluatie ombudsfunctie 

LZ, JS, JV en WS willen aansluiten bij deze evaluatie . MB zal dit doorgeven aan het 

onderzoeksbureau.  

 
8. Stukken verzonden/ter kennisgeving 
 

a. Reactie PCP op stijgende energielasten (bijlage) 

Diverse mensen met een bijstandsuitkering of een minimumloon komen ondanks een 

tegemoetkoming in de problemen. Afgesproken wordt dat eerst gewacht wordt op een 

reactie van de gemeente.  

b. Mantelzorg (bijlagen) 

c. Inloggegeven voor de leden van de “De Koepel” 2022 (mail is 27/1 doorgestuurd) 

d. Verstuurd advies kindregeling (bijlage) 

e. Verstuurd advies vroegsignalering (bijlage) 

Er worden vraagtekens geplaatst bij het nut van een enveloppe. 

f. Training adviseren kun je leren (bijlage) 

 
9. Toegankelijkheid 

 
Naar aanleiding van alle publiciteit rondom de toegankelijkheid van de begraafplaats in 

Tolbert lijkt er enige beweging te komen naar een oplossing.  

 

10.Rondvraag / Sluiting 

 
LZ bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

Volgende bijeenkomst: 
Maandag 14 maart 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 

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 

61 14-02-2022 LZ. JS, 
JV 

Advies tussenevaluatie inclusie 
agenda Westerkwartier, PCP inbreng 
toevoegen 

Zsm  

 


