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Inleiding
Vanuit een onafhankelijke positie adviseert de Raad voor Cliëntenparticipatie Assen (RCPA)
gevraagd en ongevraagd het college van B en W en de gemeenteraad over het sociaal
domein. Hieronder vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de
Participatiewet (Pw) en de Jeugdwet.
De gemeente heeft een klankbord nodig om na te gaan of de voorgestelde plannen de juiste
zijn en betrekt daarom de adviesraden Participatieraad en RCPA bij haar besluitvorming op
het terrein van Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen. De Participatieraad geeft advies vanuit het
perspectief van het algemeen maatschappelijk belang voor de Asser samenleving, de RCPA
geeft advies vanuit het perspectief van het cliëntenbelang.
Beide adviesraden streven ernaar indien mogelijk de adviezen aan het college van B en W en
de gemeenteraad gemeenschappelijk voor te bereiden en uit te brengen.
De RCPA wordt voor de uitvoering van zijn taak door de gemeente en Werkplein Baanzicht
van informatie voorzien, zowel op verzoek van de RCPA zelf als op initiatief van Werkplein
Baanzicht of de gemeente.

Samenstelling RCPA
Functie

Per 1 januari 2015

Per 31 december 2015

Onafhankelijk voorzitter

Corrie Overbeeke

Corrie Overbeeke

Secretaris

Aaftien Schlundt Bodien

Aaftien Schlundt Bodien

Commissie Zorg en Welzijn
(Jeugd)

Camilla Jongman
Klaasje van der Ley

Camilla Jongman
Klaasje van der Ley

Commissie Zorg en Welzijn
(WMO – Ouderen)

Hannie Hoogeveen
Kees Veenvliet

Hannie Hoogeveen
Kees Veenvliet
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Commissie Werk en Inkomen Kees Haan
Joke Hak
Elma van Lienen-Mozer

Kees Haan
Joke Hak
Elma van Lienen-Mozer

Notulist (extern)

Monique Loppersum

Monique Loppersum

In december hebben wij het college van B en W gevraagd of onze raad met een nieuw lid
mocht worden uitgebreid. Na de gebruikelijke sollicitatieprocedure hebben we mevrouw Eva
Koerselman voorgedragen, die door haar werkervaring op het terrein van zorg en welzijn
een belangrijke bijdrage aan onze raad kan leveren. Het college heeft met de voordracht
ingestemd, zodat met ingang van januari 2016 Eva Koerselman aan de RCPA is toegevoegd.
Tot ons verdriet is in januari 2016 Kees Haan overleden. Vanaf de oprichting van de
cliëntenraad in 2007 heeft hij een belangrijke rol in de raad gespeeld. Met zijn grote
betrokkenheid en uitgebreide kennis op het gebied van werk en inkomen heeft hij zich jaren
ingezet voor de minima in Assen. Wij zullen hem heel erg missen.

Vergaderingen
De RCPA vergaderde in de verslagperiode vijftien keer, waarvan elf vergaderingen openbaar
waren. Op de publieke tribune mochten we regelmatig belangstellenden verwelkomen, ook
vanuit de politieke partijen. Met ingang van september hielden we naast de openbare
vergaderingen ook besloten bijeenkomsten, waarin vergaderingen en adviezen werden
voorbereid.
In het verslagjaar werden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:















Voorbereiding enquête gevolgen afschaffing Wtcg
VN-verdrag voor de rechten van mensen met een lichamelijke beperking
Nieuwe welzijnsorganisatie Vaart Welzijn
Overeenkomst gemeente Assen met Tinten Welzijnsgroep
Nieuwe uitvoeringsorganisatie Drentse Aa gemeenten
Bedrijfsplan uitvoeringsorganisatie Participatiewet
Ontwikkelingsproces Buurtteams
Keukentafelgesprekken
Huishoudelijke hulp (HH1)
Re-integratieverordening Participatiewet
Bestuursrapportages Werkplein Baanzicht
Panel makelpunt
Nieuwsbrief informele zorg
Verbeterplan maatschappelijke opvang Verslavingszorg en Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg
 Regionaal werkbedrijf
 Jongeren en de verbinding met de arbeidsmarktregio
 Stand van zaken programma DOEN
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Inkoopbeleid zorg
Transitie en transformatie Wmo en Jeugdzorg
Ontwikkelingen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
Wachtlijsten jeugdzorg
Meedoenmarkt
Ombudsfunctie gemeente Assen
Schuldhulpverlening
Wachtlijsten GKB
Klijnsma-middelen
Armoedebeleid
Woonvisie
Daklozen en Kommarin
Communicatie gemeente met haar inwoners/cliënten
Publiek vervoer Assen
Collectieve zorgverzekering gemeenten.

17 augustus - teambuilding
De gemeente bood ons een teambuilding sessie aan, waarin we samen met
procesbegeleiders van de gemeente konden onderzoeken hoe de RCPA beter zou kunnen
functioneren. Eén van de conclusies van deze bijeenkomst was dat er behoefte bleek te
bestaan met elkaar van gedachten te wisselen in een informeel werkoverleg, waar de
agenda’s voor de openbare vergaderingen en adviezen konden worden voorbereid.
We besloten met ingang van september tweemaal per maand te vergaderen, eenmaal
informeel en eenmaal openbaar.

Regulier overleg met de wethouder van Sociale Zaken
In de vergadering van 9 december vond een informeel overleg met wethouder Ruud
Wiersema plaats. Op onze vragen over de functie van het inwonersplein, de wachtlijsten
voor de schuldhulpverlening en de jeugdzorg, het functioneren van de buurtteams en de
keukentafelgesprekken ging hij uitgebreid in. Het openhartige gesprek met de wethouder
hebben wij zeer op prijs gesteld.

Voorlichtingsbijeenkomsten
1. Ontwikkelingen sociale werkvoorziening bij Alescon
Op 20 januari gaf de directiesecretaris van Alescon, de heer Wim Blaauw, een presentatie
over de ontwikkelingen in het werk-/leerbedrijf.
De aangesloten zes gemeenten hebben besloten hun uitvoeringsovereenkomst met Alescon
voor de Wsw met twee jaar te verlengen. Per 1 januari 2015 is instroom in de Wsw niet
meer mogelijk, dat geldt ook voor de mensen die op de wachtlijst staan. De Wsw houdt
echter pas op te bestaan als de laatste Wsw’er uitgestroomd is. Alescon geeft de mensen
van wie het laatste tijdelijke contract in 2015 afloopt, bij goed functioneren alsnog een vast
contract. De RCPA waardeerde de informatie die de heer Blaauw gaf en houdt de komende
jaren nauw contact met Alescon.
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2. Informatiebijeenkomst gemeenteraad en adviesraden
Omdat de adviesraden in 2014 nieuwe leden hadden aangetrokken, belegde de gemeente
op 7 april voor beide raden een informatiebijeenkomst. Het doel hiervan was de leden van
de Participatieraad en de RCPA te informeren over de verschillende functies en taken binnen
de gemeente. Ook de adviserende rol van de raden werd belicht.

3. Informatieavond stand van zaken programma DOEN!
De gemeente wil de adviesraden zo goed mogelijk informeren over het transformatieproces
van de drie decentralisaties in het sociale domein. Daarom werden op 14 april voor beide
raden presentaties gegeven over de transities Wmo en Jeugd, de ontwikkelingen op het
gebied van Welzijn 2.0 en de buurtteams. Ook de communicatie met betrekking tot
veranderingen in de zorg voor cliënten en de ontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein
werden besproken.

4. Netwerkbijeenkomst ‘Kennis delen in de sociale sector’
Werkplein Baanzicht organiseerde op 19 juni voor de negende keer een bijeenkomst over
het vakgebied sociale zekerheid en arbeid in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.
Aan de hand van voorbeelden werd duidelijk gemaakt wat de invoering van de
Participatiewet voor de klanten van Werkplein Baanzicht betekent. Daarbij kwamen de
individuele inkomenstoeslag (de vervanging van de langdurigheidstoeslag) en de individuele
studietoeslag, Wsw-indicaties en de afspraakbanen aan bod.

5. Informatieavond inkoopmanagement zorg
Om te zorgen dat de inkoop van zorg per 2017 op een gestructureerde manier plaatsvindt,
wil de gemeente Assen met een procesmatige aanpak werken. Bij dit proces worden ook de
adviesraden betrokken. Op 16 september organiseerde de gemeente voor de adviesraden
een informatieavond over inkoopmanagement zorg. In grote lijnen werden de
uitgangspunten geschetst waar een nieuw inkoopproces minimaal aan zou moeten voldoen.
Vervolgens werd de adviesraden gevraagd op een A4-tje te beschrijven waar de klant
volgens de raden behoefte aan heeft met betrekking tot het aanbod van de zorgaanbieder.
In november hebben vertegenwoordigers van beide raden met een cliëntenraadslid van
Promens Care zich over dit verzoek gebogen en de gemeente een aantal aanbevelingen
gedaan.

6. Themabijeenkomst beschermd wonen
Op 5 oktober bezochten leden van onze raad een themabijeenkomst over beschermd
wonen. AVI (Aandacht voor Iedereen) organiseerde deze bijeenkomst, waarin het bewaken
van de kwaliteit van zorg en eisen voor zelfstandig wonen en het woonbeleid van
centrumgemeenten werd besproken.
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7. Themabijeenkomst aansluiting onderwijs jongeren en de arbeidsmarktregio
Op 15 oktober hield Werkplein Baanzicht een informatieavond over het onderwijs aan
jongeren en hun aansluiting op de arbeidsmarkt. De doelgroep betreft jongeren van 16 tot
27 jaar die niet zelfstandig een duurzame plek op de arbeidsmarkt kunnen verkrijgen.
Volgens Werkplein Baanzicht wordt de vraagkant steeds moeilijker te voorspellen en zijn in
de arbeidsmarktregio Groningen/Drenthe structureel te weinig beroepsbegeleidende
leerweg (BBL) banen beschikbaar. Bij de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt spelen
vraagstukken die een verschillende aanpak vereisen en waarin de drie O’s (onderwijs,
overheid, ondernemers), maar ook jongeren en ouders een rol hebben te vervullen.

8. Netwerkbijeenkomst ‘Kennis delen in de sociale sector’
- Vaart Welzijn
De netwerkbijeenkomst van 8 december stond in het teken van twee onderwerpen:
de nieuwe welzijnsorganisatie Vaart Welzijn en de collectieve zorgverzekering 2016.
De directeur van Vaart Welzijn, mevrouw Henny Luppes, gaf aan wat de nieuwe
welzijnsorganisatie voor de burgers in Assen kan betekenen op het gebied van wonen,
welzijn, zorg, opgroeien en actief meedoen in de samenleving. Ze ging uitgebreid in op de rol
van de buurtteams, die een belangrijke toegangsfunctie vervullen voor de hulpverlening,
onder het motto ‘licht als het kan, zwaardere inzet waar nodig’.
- Collectieve zorgverzekering
In verband met de mogelijkheid per 1 januari 2016 van zorgverzekeraar te veranderen, legde
mevrouw Marianne Lakeman van Werkplein Baanzicht de toehoorders uit welke groepen in
aanmerking komen voor het deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering die de
gemeente aanbiedt. Zij ging in op de voordelen van deze collectie ziektekostenverzekering
voor mensen met een laag inkomen, voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag
inkomen en hoe de gemeente wil helpen bij het zoeken naar de juiste verzekering voor de
laagste kosten.

Adviezen Werk en Inkomen en Zorg en Welzijn
De RCPA heeft in het verslagjaar de volgende adviezen uitgebracht.
12 januari 2015 (een adviesaanvraag van Werkplein Baanzicht)
Advies uitkeringsspecificaties en jaaropgaven
Steeds meer cliënten van Werkplein Baanzicht regelen hun zaken digitaal. Op hun
persoonlijke internetpagina ‘Mijn Baanzicht’ kunnen ze hun uitkeringsspecificaties en
jaaropgave(n) inzien en indien gewenst afdrukken. Mede gezien de kosten voor het
maandelijks verzenden van de uitkeringsspecificaties, wilde Werkplein Baanzicht deze
gegevens voortaan alleen digitaal aan haar klanten ter beschikking stellen. Omdat dit een
verandering in de dienstverlening betrof, werd de cliëntenraden van de AAT-gemeenten om
advies gevraagd.
De RCPA gaf het advies alle cliënten eerst schriftelijk te benaderen en pas te stoppen met
het maandelijks toesturen van de uitkeringsspecificatie als de cliënt hiervoor toestemming
had verleend. Werkplein Baanzicht nam het advies deels over en zegde toe haar klanten bij
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hun uitkeringsspecificatie van maart 2015 een duidelijke brief te sturen met een
antwoordstrook waarop aangegeven kon worden of men de uitkeringsspecificatie per post
wilde blijven ontvangen. Bovendien mochten ze op een later tijdstip alsnog melden dat ze de
uitkeringsspecificatie toch liever per post wilden hebben.
Het advies dat Werkplein Baanzicht niet opvolgde was ‘toestemming vragen’, omdat dit in
strijd zou zijn met de bedoeling dat klanten hun zaken zoveel mogelijk digitaal dienen te
regelen (bevordering zelfwerkzaamheid).

9 februari 2015
Visie RCPA met betrekking tot communicatie hulp bij het huishouden (HH-1)
In september 2014 nam het college van B en W het besluit om HH-1 te transformeren naar
een Algemene Voorziening Schoonmaak per 1 mei 2015. Een algemene voorziening wordt
geregeld en betaald door de inwoner zelf. Het college van B en W wilde de visie van de
adviesraden weten hoe de inwoners zo goed mogelijk geïnformeerd konden worden over
deze verandering. Daarbij werden een paar werkwijzen voorgelegd met de voor- en nadelen
van elke variant.
De voorkeur van de RCPA ging uit naar het sturen van een brief (beschikking) aan de cliënten
waarin werd aangegeven dat de HH-1 per 1 mei beëindigd zou worden. De cliënten moesten
de mogelijkheid krijgen hiertegen bezwaar aan te tekenen. Ook diende in de brief te worden
gevraagd of men in aanmerking wilde komen voor een keukentafelgesprek of
inkomensondersteuning. De gemeente zou tevens de thuishulpen moeten informeren over
de aanstaande veranderingen zodat zij de cliënten konden ondersteunen.
Overgangsperiode
Na alle commotie in de pers over de huishoudelijke hulptoelage besloten de bewindslieden
Van Rijn (VWS) en Asscher (SZW) gemeenten tijdelijk toe te staan de eigen bijdrage van
cliënten voor huishoudelijke hulp te verlagen tot € 5,00 per uur.
Het college van B en W koos ervoor van deze tijdelijke verruiming van de wet geen gebruik
te maken omdat de gemeente in haar aanvraag aan VWS voor de huishoudelijke hulptoelage
uitgegaan was van een geleidelijke overgang van de Wmo-voorziening naar
schoonmaakwerk als algemene voorziening. Ook zou er een groter verschil ontstaan tussen
het gereduceerde tarief van € 5,00 per uur en het uiteindelijke tarief, hetgeen in de optiek
van het college van B en W ten koste zou gaan van de beoogde en gewenste geleidelijke
overgang.

27 maart 2015
Advies re-integratieverordening Participatiewet gemeente Assen 2015
Assen is onderdeel van de arbeidsmarktregio Groningen (Werk in Zicht) en vormt
daarbinnen samen met de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo de subregio Noord-Drenthe.
De Participatiewet vraagt van gemeenten om samen te werken in de arbeidsmarktregio en
met andere gemeenten, sociale partners en het UWV te komen tot de vorming van een
Werkbedrijf. Dit Werkbedrijf is geen uitvoerende organisatie, maar een
samenwerkingsverband dat de schakel vormt tussen de afspraakbanen (of garantiebanen),
die voortvloeien uit het Sociaal Akkoord.
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In de re-integratieverordening worden de mogelijkheden en voorzieningen opgenomen die
de gemeente ter beschikking staan bij het aanbieden van een re-integratietraject.
Hoewel het onvermijdelijk is in een verordening juridische termen te gebruiken, adviseerde
de RCPA de re-integratieverordening vooral begrijpelijk en leesbaar te houden en in een
toelichting op de verordening de rechten en plichten van gemeente en inwoner helder aan
te geven. Een pleidooi voor persoonlijke ondersteuning bij het re-integratieproces was
tevens onderdeel van ons advies.
De gemeente vond het advies gedegen en zegde toe onze argumentatie en aanbevelingen in
de uitvoering van de re-integratieverordening ter harte te nemen.

15 april 2015
Advies kadernotitie voor Gegevensverwerking en Privacybescherming sociaal domein
De gemeente schetste in een kadernotitie haar visie en uitgangspunten voor
gegevensverwerking en privacybescherming binnen het sociaal domein (Jeugdwet, Wet
maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet). Bij het opstellen van de
uitvoeringskaders en richtlijnen zocht de gemeente naar een balans tussen wettelijke
vereisten en regels die professionals in staat zouden stellen optimale zorg en ondersteuning
te bieden. De RCPA vond dat de gemeente hierin goed was geslaagd. In een deel van onze
aanbevelingen (onder meer bescherming van persoonsgegevens en het instrueren van de
buurtteams) had de gemeente blijkens haar reactie op ons advies al voorzien. Alleen op onze
aanbeveling onder de rechten van betrokkene op te nemen dat men binnen een termijn van
twee weken inzage kan krijgen in de gegevensverwerking, besloot de gemeente zich in
principe aan de wettelijke termijn van vier weken te houden. De reden daarvoor was dat de
gemeente ruimte wilde houden om een zorgvuldige afweging te kunnen maken bij een
complexe casus. De gemeente streeft er overigens wel naar binnen veertien dagen de
betrokkene op de hoogte te stellen van een besluit.

23 juli 2015
Advies Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg
Het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg ziet het college als kans om de ondersteuning aan een deel van de
kwetsbare inwoners te verbeteren. De uitvoerende ketenpartners zijn Promens Care, Leger
des Heils, Verslavingszorg Noord-Nederland, Werkpro en het OGGZ-netwerk Assen. De
gemeente werkt ook samen met woningcorporatie Actium en de regiogemeenten Aa en
Hunze, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en
Westerveld.
Hoofdlijn in het advies van de RCPA was de behoefte van de kwetsbare inwoner als
uitgangspunt te nemen en zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De gemeente reageerde
positief op diverse aanbevelingen in ons advies en zegde toe deze als uitwerkingspunt onder
de verbeteracties op te nemen.
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Samenwerking met de Participatieraad
Door afstemming en samenwerking kunnen de adviesraden elkaar versterken. Er is daarom
frequent contact tussen de voorzitters en secretarissen. Daarnaast bespreken beide
voorzitters met een programmamanager en een beleidsspecialist van de gemeente Assen
maandelijks de ontwikkelingen in het sociaal domein.

23 september 2015
Gezamenlijk ongevraagd advies onafhankelijke ombudscommissie
De huidige ombudscommissie van de gemeente Assen beperkt zich tot het bestuursrechtelijk
handelen van de gemeente. Door de transities per 1 januari 2015 zijn gemeenten echter in
een nieuwe positie gebracht. De gemeenten hebben een directe verantwoordelijkheid
gekregen voor allerlei taken op het brede terrein van zorg, welzijn, werk en inkomen. Reden
voor de Participatieraad en de RCPA om het college van B en W het ongevraagde advies te
geven een onafhankelijke en laagdrempelige ombudsfunctie voor het sociale domein in te
stellen.
Naar aanleiding van dit ongevraagde advies hebben gesprekken met beleidsambtenaren van
de gemeente plaatsgevonden, maar tot het instellen van een onafhankelijke ombudsfunctie
hebben deze gesprekken nog niet geleid.

Ongevraagd advies inzake stagnatie onderhandelingen CAO-Sw
21 april 2015
Ons bereikten signalen dat SW-medewerkers de indruk hadden dat zij vanwege de
Participatiewet het kind van de rekening zouden worden. De onderhandelingen voor een
nieuwe CAO-Sw, die per 1 april 2014 had moeten ingaan, verliepen namelijk steeds
moeizamer en dreigden te stagneren. Reden voor onze raad de gemeente het ongevraagde
advies te geven een beroep op de VNG te doen de onderhandelingen betreffende de CAOSw weer te beginnen. De gemeente schreef op 18 juni onze bezorgdheid te delen, maar
legde uit dat het dilemma van de VNG en de individuele gemeenten inhield dat aanspraken
voor de ene groep ten koste zouden kunnen gaan van de andere groep, gezien het door het
Rijk beschikbaar gestelde budget.
Inmiddels waren in juni de gesprekken tussen de VNG en de vakbonden over de CAO-Sw
hervat. Het duurde uiteindelijk nog tot 22 december voor partijen een
onderhandelaarsakkoord overeenkwamen. In dit akkoord werden de twee belangrijkste
eisen (werkzekerheid en structurele loonsverhoging) tot 2019 geregeld.

Nieuwsbrief Informele Zorg
Het Contactpunt Mantelzorg (CPM) nam in 2015 het initiatief tot het ontwikkelen van een
nieuwsbrief informele zorg. Hiertoe werd een werkgroep opgericht, waarin de RCPA ook
zitting had. Door veranderingen in zorg en ondersteuning wordt steeds meer van de
inwoners zelf verwacht in de vorm van mantelzorg en andere vormen van vrijwillige hulp.
Om de burgers van Assen hierover te informeren werd met financiële ondersteuning van de
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gemeente in het verslagjaar tweemaal een themapagina Nieuwsbrief Informele Zorg in het
Gezinsblad opgenomen. In deze nieuwsbrieven wordt informatie verstrekt over actuele
onderwerpen die te maken hebben met zorg en welzijn. In de eerste nieuwsbrief werd
informatie gegeven over de toegang tot de buurtteams en het Inwonersplein en werden de
Participatieraad en de RCPA voorgesteld. De tweede nieuwsbrief was gewijd aan de
‘Kanskaart’, een kaart die het Diaconaal Platform Assen twee keer per jaar huis aan huis
verspreidt in een beperkt aantal straten in een wijk. Op deze kaart konden de mensen
aankruisen of men bij bepaalde problemen geholpen wilde worden. Al naar gelang de
hulpvraag namen vrijwilligers van het Uitkeringsgerechtigden Beraad Assen (UBA), Stichting
Budget Support Assen, Stichting Present of Humanitas contact met deze mensen op.

Platform Wsw-adviesraden Noord-Nederland
Aan de bijeenkomsten van het Platform Wsw-adviesraden Noord-Nederland neemt de
voorzitter van de RCPA deel. Het platform kwam op 19 juni en 20 november in Assen bijeen.
Gespreksonderwerpen waren onder meer de invoering van de Participatiewet, het uitblijven
van een nieuwe CAO voor de Wsw’ers en de arbeidsmarktregio Noord-Nederland.
Afgesproken werd de regionale ontwikkelingen op het gebied van de belangenbehartiging
van Wsw’ers en van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met elkaar te delen.

Deelname in Sociale Alliantie Assen
De Sociale Alliantie Assen (SAA) is een breed informeel netwerk van lokale organisaties met
als doel de krachten te bundelen in de strijd tegen armoede en maatschappelijke uitsluiting.
Het samenbindende doel is het versterken van de positie van mensen met de laagste
inkomens. Aan de vergaderingen en activiteiten van de SAA neemt ook de RCPA deel.

Meedoenmarkt
Onder het motto ‘Laat je verrassen op de Meedoenmarkt’ werd op 9 mei in De Nieuwe Kolk
de tweejaarlijkse meedoenmarkt gehouden. Deze markt is een initiatief van de SAA en is
vooral bedoeld voor de groeiende groep mensen met een uitkering of een minimum
inkomen. Omdat er veel onwetendheid blijkt te bestaan over de voorzieningen waar men
een beroep op kan doen, stonden er verschillende (hulp)organisaties de hele dag klaar om
vragen van bezoekers te beantwoorden en zo de mensen weer meer toekomstperspectief te
bieden. Bovendien waren er muziekoptredens, modeshows, kleuradviezen en activiteiten
voor kinderen.
De dag werd geopend door de directeur van de GKB, de heer Jan Tingen, die tijdens een
modeshow van het Leger des Heils spontaan de rol van bruidegom op zich nam.
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Vooruitblik 2016
Het jaar 2016 is het jaar van de invoering van de drie transformaties (Wmo, Jeugd,
Participatiewet). De transformaties zullen daarom ook dit jaar de aandacht van de
adviesraden vragen. Voortzetting van de veelvuldige informatie-uitwisseling met de
gemeente is een voorwaarde, wil de RCPA aan zijn rol een goede invulling geven.
Evenals in 2015 zullen wij in 2016 intensief contact onderhouden met de Participatieraad.

Assen, maart 2016
Corrie Overbeeke, voorzitter

Aaftien Schlundt Bodien, secretaris
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