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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, de Participatiewet en de
Jeugdwet. De RCPA geeft advies vanuit het perspectief van kwetsbare inwoners in onze
gemeente. Bij elk advies aan het college van B en W en in het overleg met
beleidsambtenaren vraagt de RCPA nadrukkelijk aandacht voor een toegankelijke,
begrijpelijke communicatie en informatievoorziening. Dit is niet alleen belangrijk voor de
specifieke doelgroep van de RCPA, maar voor alle inwoners van Assen.
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Vergaderingen
Evenals in 2020 verliepen in 2021 de vergaderingen door de invoering van de
coronamaatregelen anders dan normaal. De RCPA vergaderde in het verslagjaar twintig keer,
waarvan twee keer in het stadhuis, één keer in het vakbondshuis van de FNV en door de
coronamaatregelen zeventien keer digitaal. Van de twintig vergaderingen waren er twaalf
formeel en acht informeel (een zogenaamd werkoverleg).
In het verslagjaar werden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
 Preventiefonds / STILA
 Participatiewet / armoederegelingen
 Sociale Kaart
 Corona en kwetsbare jongeren
 Hulp aan jongeren met schulden
 Beleidskader nieuwe Wet inburgering
 Burgerparticipatie
 Beschermd wonen
 Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie
 Vrijwilligersbeleid gemeente Assen
 Algemene voorziening schoonmaak (AVS)
 Voortgang locale inclusie agenda (LIA)
 Ontwikkelingen GKB
 Maatwerkregeling gebruiksgoederen
 Laaggeletterdheid en de impact van corona
 Samenwerking NMD-gemeenten inkoop WMO en Jeugd
 Bekostiging leerlingenvervoer gemeente Assen 2022
 Resultaatgericht indiceren
 Kaderbrief 2022 actualisatie ontwikkelingen gemeente Assen
 Voorbereiding trainingsdag optimalisatie werkwijze adviesraden - gemeente

Invulling vacature RCPA
Het streven van de RCPA de raad te versterken met jonge mensen is in het verslagjaar
gelukt. Na het bijwonen van een tweetal vergaderingen werd Lars Neef daarom als nieuw lid
aan B en W voorgedragen voor de commissie Jeugd. In december volgde zijn benoeming.

Gevraagde adviezen Sociaal Domein
15 maart 2021 (in samenwerking met de Participatieraad)
Onderwerp: Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van sociaalmedische indicatie Assen 2021
In een gezamenlijk advies vroegen de raden de gemeente zo nodig ondersteuning te bieden
aan laaggeletterden en mensen met een beperking bij het indienen van een aanvraag voor
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tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. De gemeente heeft die ondersteuning
toegezegd.
23 juni 2021
Onderwerp: Wijziging beleidsregels Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning 2020
De RCPA heeft een uitgebreid advies gegeven met concrete punten om het beleid te
optimaliseren. Zo adviseerde de RCPA om afspraken die afwijken van het gemiddelde van
het HHM-normenkader vast te laten leggen in een ondersteuningsplan. Een ander voorbeeld
is het advies in de toelichting op te nemen dat al langer aanwezige particulier ingekochte
hulp betrokken kan worden bij de beoordeling van hoeveel hulp iemand nodig heeft.
De gemeente heeft vele adviezen overgenomen.
21 september 2021 (in samenwerking met de Participatieraad)
Onderwerp: Toezicht en Handhavingsbeleid WMO en Jeugdwet 2021-2025 gemeenten
Noord- en Midden-Drenthe
Een officieel advies vroeg de gemeente niet van de raden, maar een reactie op het Toezicht
en Handhavingsbeleid WMO en Jeugdwet NMD-gemeenten werd wel op prijs gesteld.
Met betrekking tot de uitvoering van het beleid wezen de adviesraden op het belang van
een duidelijke communicatie, met extra aandacht voor laaggeletterden, en een uitgebreid
evaluatieproces.
1 oktober 2021
Onderwerp: Maatwerkregeling Gebruiksgoederen
In de Brede Aanpak Armoede en Schulden is opgenomen dat de Witgoedregeling per
1 januari 2022 wordt opgeheven en dat hiervoor in de plaats een maatwerkregeling wordt
ingericht. Deze regeling kan ingezet worden voor de aankoop of reparatie van allerlei
gebruiksgoederen die noodzakelijk zijn voor een inwoner. De RCPA steunt de invoering van
de maatwerkregeling, maar adviseerde de gemeente duidelijk te maken waar de betrokkene
terecht kan als hij het met een bepaalde beslissing niet eens is. De gemeente vond de
aanbevelingen in het advies relevant en heeft een groot aantal ervan overgenomen.
17 december 2021
Onderwerp: Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Assen 2022
De wijzigingen zoals voorgesteld in de nieuwe verordening kwamen tegemoet aan het
streven van de gemeente naar het toepassen van meer maatwerk.
De RCPA adviseerde met de uitvoering van artikel 23 en 24 ruimhartig om te gaan en aan de
genoemde groep (ouders die gebruikmaken van een aantoonbare minnelijke of wettelijke
schuldregeling) toe te voegen: ouders met een beslaglegging op hun inkomen. De gemeente
heeft dit advies overgenomen en de formulering van deze artikelen aangepast en specifieker
gemaakt. De voorwaarde rekening te houden met het gezamenlijk netto inkomen na
beslaglegging beneden of op het bijstandsniveau nam de gemeente, beargumenteerd, niet
over.

Ongevraagde adviezen Sociaal Domein
In het verslagjaar heeft de RCPA geen ongevraagde adviezen gegeven.
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Samenwerking met de gemeente Assen en de Participatieraad
Door afstemming en samenwerking kunnen de Participatieraad en de RCPA elkaar
versterken. Er is daarom ad hoc overleg tussen de voorzitters en secretarissen. Daarnaast
spreken de voorzitters en verschillende leden van beide adviesraden maandelijks met vaste
beleidsspecialisten van de gemeente over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dit
zogeheten voorzittersoverleg heeft in 2021 tien keer plaatsgevonden.
De samenwerking met de gemeenteambtenaren is onverminderd constructief en wordt door
de adviesraden zeer op prijs gesteld. Zo werden door de gemeente in het verslagjaar
webinars georganiseerd waar de adviesraden aan konden deelnemen. Op 13 januari ging het
webinar over de Sociale Kaart van Assen, die op dat moment nog grotendeels was ingevuld
voor professionals. Verdere invulling voor alle inwoners van Assen vond later in het jaar
plaats. Op 12 mei werd een webinar georganiseerd over de impact van corona op jongeren.
In dat webinar werden de sociale omgeving van de jongeren, hun mentaal welbevinden, hun
fysieke gezondheid en hun toekomstbeeld onder de loep genomen.
De GKB, armoede en schulden, re-integratie, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige
ondernemers (TOZO) en de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) waren de
onderwerpen waarover op 28 april werd gesproken met wethouder Jan Broekema.
Wethouder Harmke Vlieg-Kempe ontving op 7 juli een afvaardiging van de RCPA over het
proces rond de invoering van de gewijzigde regeling Algemene Voorziening Schoonmaak
(AVS) na de invoering van het abonnementstarief. De RCPA heeft zich intensief bezig
gehouden met de invoering en de gevolgen van het gewijzigde beleid. De knelpunten
werden al verschillende keren ingebracht. In het gesprek kwam naar voren dat de gemeente
de problemen herkende en stappen heeft ondernomen om tot oplossingen te komen.

Deelname in Sociaal Netwerk Assen
Het Sociaal Netwerk Assen is een breed informeel netwerk van lokale organisaties met als
doel de krachten te bundelen in de strijd tegen armoede en maatschappelijke uitsluiting.
Doel is het versterken van de positie van mensen met de laagste inkomens.
Deelnemende organisaties zijn onder meer Vaart Welzijn, Humanitas Thuisadministratie,
Leger des Heils, Promens Care, Katholieke Parochie, Voedselbank Hart van Drenthe,
Protestantse Gemeente Assen, Open Huis (inloophuis van de kerken). Twee
vertegenwoordigers van de RCPA nemen aan de vergaderingen van het Sociaal Netwerk
Assen deel. De RCPA kan hierdoor een schakel vormen tussen de vele hulporganisaties en de
gemeente.

Deelname in commissie/werkgroep LIA
De RCPA participeerde in de werkgroep die zich bezig heeft gehouden met de invoering van
de Lokale Inclusie Agenda. Hiervoor zijn inclusietochten met ervaringsdeskundigen door de
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stad gemaakt, door de Gouverneurstuin en het Asserbos, en zijn concrete maatregelen
ingevoerd, zoals het publiceren van een lijst met voor het publiek toegankelijke toiletten.

Vooruitblik
In 2022 willen de adviesraden gezamenlijk met beleidsambtenaren onder leiding van de
Koepel Sociaal Domein onderzoeken hoe de onderlinge samenwerking geoptimaliseerd kan
worden.

Assen, maart 2022
Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter RCPA

Aaftien Schlundt Bodien-Gorter
secretaris RCPA
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