
feiten m.b.t. de subsidie voor het VN-panel 2014-2019

Op 28 oktober 2014 besloot de gemeenteraad van Tynaarlo aan te haken bij het experimentele 

project met VN-panels van de Coalitie voor Inclusie. Doel van het project was om te zien of een VN-

panel een manier was om gemeenten goed op weg te helpen met het naleven van de Algemene 

Verplichting no. 3 uit het VN-verdrag Handicap: ”niets over ons, zonder ons”, het maken van plannen 

en beleid MET de mensen om wie het gaat als het hun leven raakt.

Het experiment werd op initiatief van vier raadsfracties voorgelegd en door de gehele gemeenteraad 

omarmd. Tegelijk met dit raadsbesluit is besloten om te gaan nadenken over de “adviesstructuur van 

de toekomst”. 

Experiment fase. Het panelproject werd gesubsidieerd door verschillende maatschappelijke fondsen. 

De gemeenteraad vulde dit aan met € 2.500 per jaar tot aan het einde van het project, 30 juni 2016. 

Doorstart VN-panel. Op 14 juni 2016 werd het VN-verdrag Handicap (uit 2006) ook door Nederland 

geratificeerd. Op hetzelfde moment evalueerden de initiatiefraadsfracties de opbrengst van het 

experimentele project. Zij stelden voor om 3 jaar door te ontwikkelen aan de panelfunctie en dit in 

2019 weer te evalueren. Tegelijkertijd werd door de raad besloten het panel €15.000 subsidie per 

jaar ter beschikking  te stellen. Dit getal was gebaseerd op een inkijkje in de cijfers van het 

Coalitieproject. Met dit uitgangspunt is het panel verder gegaan. Inmiddels is drie keer (2016, 2017, 

2018) een jaarverslag opgesteld en verstrekt, ook over hoe de subsidie is aangewend.

Start inclusie-agenda. Begin 2017 heeft het VN-panel een voorstel gedaan aan het college van B&W 

om een inclusie-agenda te gaan voeren in Tynaarlo, een andere gemeentelijke verplichting die 

voortvloeit uit de Nederlandse ratificatie van het VN-verdrag. Hiervoor is toen een werkgroep 

gevormd die bestaat uit een beleidsambtenaar, een VN-panellid en een externe deskundige op het 

vlak van het VN-verdrag, de heer J.Veltheer uit Donderen. 

Op financieel vlak is met het college de afspraak gemaakt dat niet-bestede subsidie van het VN-panel 

aangewend werd voor de inclusie-agenda. Externe inzet werd hiermee bekostigd, de heer Veltheer 

was sluitpost (budget op, geen declaratie). Dit betrof de niet gebruikte subsidie van het voorgaande 

jaar, zodat plannen en activiteiten van het panel op geen enkele manier werden belemmerd. In de 

jaarverslaglegging van het VN-panel is e.e.a. inzichtelijk gemaakt. 

Vervolg inclusie-agenda. De werkgroep inclusie-agenda heeft over 2017 en 2018 het werken aan en 

met de inclusie-agenda geëvalueerd en aan het college gerapporteerd. De activiteiten van het VN-

panel en die op de inclusie-agenda zijn met ingang van 2019 geïntegreerd (door B&W overgenomen 

aanbeveling uit het evaluatieverslag). De inclusie-agenda is nu hét instrument waarmee Tynaarlo 

overzicht houdt over alle activiteiten gericht op het naleven van het VN-verdrag.

Plan ondersteuning panel. In 2018 nam panelactiviteit – mede door de inclusie-agenda – behoorlijk 

toe. De roep om ondersteuning en begeleiding van het panel werd groter. Tot dan toe werd het 

panel op vrijwillige basis gesteund door de heer Veltheer, alles behalve dus de inclusie-agenda. De 

behoefte aan ondersteuning begeleiding van het panel als geheel, individuele panelleden en 

werkgroepjes nam zodanige vorm aan dat in overleg met en op verzoek van wethouder Gopal 

hiervoor een plan is opgesteld door het VN-panel. 18 december 2018 besloot het college positief. 



Het bestond er uit dat het panel met ingang van 2019 de helft van haar werkbudget (€7.500 van de 

€15.000) inleverde en dat de gemeente voor 1 dag per week ondersteuning en begeleiding door de 

heer Veltheer ging bekostigen. Naast deze afspraak was de heer Veltheer bereid de meer-

ondersteuning op vrijwillige basis te blijven verlenen.

Afspraken panel-ondersteuning. De gemeente de financiële condities voor, € 2.250 per maand all-in 

(reiskosten, BTW). De ondersteuning werd voor een periode van een half jaar toegekend. In de 

eerste helft van 2019 zou een namelijk een overkoepelend plan voor (de facilitering van) alle 

participatievormen in Tynaarlo worden gevormd. De facilitering van het VN-panel zou daar een 

onderdeel van zijn. Omdat dit plan er op 1 juli nog niet was, is de ondersteuning op 18 juli met 1 

kwartaal verlengd. Tegelijkertijd waren er vragen over de actuele besteding van het werkbudget van 

het panel, waarop het panel in augustus 2019 een tussentijdse rapportage opstelde. In het eerste 

halve jaar is de ondersteuning ook tussentijds geëvalueerd. Het verslag daarvan geeft inzicht in de 

aard van de ondersteuning en begeleiding. 

Het uitgangspunt van de vraag om ondersteuning vormden de behoeften van het panel en 

panelleden. De gemeente stelde 18 februari 2019 een ondersteuningsopdracht op met aanvullende 

verwachtingen van panel en de daarbij benodigde ondersteuning en begeleiding. Medewerking aan: 

1. de 21 april bijeenkomst Tynaarlo gaat inclusief!, 2. de kadernota sociaal domein en 3. het 

overkoepelende participatieplan, allemaal trajecten onder regie van de gemeente. Ook 

betrokkenheid bij het voeren van de inclusie-agenda werd onder de opdracht verondersteld te 

gebeuren. 

Stoppen ondersteuningsbudget. Omdat wethouder Vemer het panel op 11 september desgevraagd 

mededeelde dat het overkoepelende participatieplan nog niet af was, verwachtte het panel 

andermaal verlenging van de ondersteuningsafspraak. Dit gebeurde niet, zoals hen op 1 oktober 

werd medegedeeld. Daarop moest het panel de ondersteuning beëindigen. Hiermee vervalt dus alle 

inzet van de heer Veltheer, ook voor de aanvullende opdrachten die nog lopen en de inclusie-

agenda! De plotsklapse verandering noodzaakte ook bij de heer Veltheer tot herschikking van 

prioriteiten, zodat momenteel maar zeer weinig vrije tijd beschikbaar is om het panel te steunen.

In de antwoorden op schriftelijke vragen uit de raad stelt het college dat het VN-panel haar 

oorspronkelijke budget nog steeds heeft. Het panel had haar werkbudget voor 2019 al bestemd, 

zoals ze in haar halfjaar rapportage liet zien. En feitelijk was de helft van te teruggegeven subsidie (€ 

7.500) voor ¾ gebruikt. De overige ¼ (€ 1.875) is ook niet aan het panel verstrekt. Het mag duidelijk 

zijn dat het panel een andere beleving had van de situatie dan de wethouder die verwoord. 

Ondersteuningsonrust. Vanaf het moment dat extra ondersteuning budget voor beperkte tijd werd 

toegekend heeft het pael bij het college vinger aan de pols gehouden v.w.b. een structurele 

oplossing. Dit gebeurde tijdens periodieke overleggen met wethouder Gopal en tussentijds overleg 

met de betrokken ambtenaar. Afgelopen zomer heeft het VN-panel ook raadsfacties op de hoogte 

gesteld van haar oplopende ongerustheid en voorgesteld hierover met hen in overleg te gaan. 

Overig. De subsidieverstrekking verliep regelmatig rommelig. Het panel moest er herhaaldelijk om 

vragen, bedragen klopten niet of kwamen pas maanden later. Ook heeft het panel over 2018 – 

omdat ze het niet nodig had – de helft van haar subsidie niet ontvangen. Feitelijk was dit over 2017, 

maar ontvangen subsidie in 2018 is daarvoor aangewend (zie ook verslaglegging). 


