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Verslag bijeenkomst Participatieraad 21 april 2022 
 
Aanwezig zijn: Ans, Leonie, Nel, Kees, Frans, Willem, Sam, gast Chantal de Gast 
(St. Iedereen telt Mee), gast Oranjestraat toehoorder. 
Afwezig: Selma 
 
0. Presentatie Stadsteam 
Chantal de Gast licht toe de taak van het Stadsteam. Verwijst naar de geleverde 
folder. Stadsteam heeft nauw contact met de consulenten gemeenten. Team 
Hulpverlening. Zijn begonnen met de lokale partners. Streven is lokaal opzetten. 
Terug naar de basis. Ambtenaren op locatie. Nel: we nemen dit mee naar de 
introductie van de nieuwe gemeenteraad. 
Er lopen 3 projecten: 
• Oranjestraat, St. Voor Effies; 
• WMO Wonen, leren op zichzelf te wonen; 
• Nieuw Begin 
Recent een pilot gestart met lokale orthopedagogen, loopt niet via de inkoop. 
Chantal deelt een boekje uit “Gewoon in ongewone situaties”. 
 
1. Opening 
 
2. Ingekomen stukken, zijn doorgestuurd, zie agenda. 
Mail van Paula, Nel licht toe mbt haar aftreden. 
 
3. Notulen vorige vergadering 
 
4. Website: Leonie neemt eea op met Selma. Voorstel is toch wel om de adviezen 
wel te plaatsen. 
 
5. Adviesvraag regionaal beleidskader jeugdzorg. Nel bedankt Willem hiervoor. 
Bijeenkomst was treurig. Kees zal het stuk van Willem in een brief trekken. 
 
6. Thuis voor Noordje: stukken zijn verstuurd. Met wil terug naar kleinschalige 
opvang voor uithuis geplaatste kinderen. Dagbesteding, scholing. Financiën is 
mogelijk een probleem. Bijeenkomst is 
3 mei. 
 
7. Evaluatie bijeenkomst de Koepel 17 maart. Frans: was niet erg succesvol, niet erg 
veel geleerd, was er niet blij mee. Petra was veel aan het woord. E.e.a. was een 
goede leer voort de volgende keer. 
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8. Vacature Praad: Laten we zoeken in het eigen netwerk, het netwerk van de Praad 
en het Vrijwilligerspunt. Op laatstgenoemd staat het permanent. 
 
9. Vergadering 19 mei: vervalt tenzij er noodzaak is. 
 
10. Regionale adviezen mogelijk regionaal aanpakken (Willem). Heeft Nel 
voorgesteld in de regionale bijeenkomst. Verzoek is aan Kees en Frans om het mee 
te nemen naar de komende regionale vergadering. 
 
11. Eenmalige uitkering energiekosten: Sam levert een tekstje aan aan Kees. Kees 
zal de vraag mbt de controlemogelijkheden uitzetten naar Laura. 
 
12. Gesprek bieb: gesprek geweest door Nel en Sam. Verslag staat op de Onedrive. 
 
13. Aanvliegroute scholen: er is naar de scholen, bso’s en kdv’s een brief/mail 
gestuurd met vragen. Tekst staat op de OneDrive. Streven naar bezoeken na 
meivakantie en voor zomervakantie 2022. 
 
14. Notitie Praad tbv nieuwe gemeenteraad. 4 mei gaat een klein comité bij elkaar 
zitten. Voorstel van Willem om een A4tje (infographic) met kengetallen mee te geven, 
verwijzen naar de monitor. Nadenken of en hoe we het stuk van de Praad verder wel 
of niet publiceren. 
 
15. Rondvraag: geen. 
 
16. Sluiting door Nel om 21.30 uur. 
 


