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Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen 
Plaats:  Stadhuis, zaal 1 

Datum: Woensdag 22 september 2021 

Aanwezig: Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Joke Hak, 

Jeanette Kleene, Klaasje van der Ley, Peter Hendriks, Menno Molenaar 

Gasten: Wencke Gelinck (Nieuwe Wet Inburgering) 

Annelies van der Laan (Laaggeletterdheid en de impact van Corona) 

Afwezig: Elma van Lienen, Kees Veenvliet 

Notuliste:  Monique Loppersum 

 
 

Nr. Omschrijving Actie 
1. Opening en vaststelling agenda 

Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt 

zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

 

 

 

2. Wencke Gelinck: Update nieuwe Wet Inburgering 

Over dit onderwerp is ongeveer een jaar geleden een advies gegeven. De nieuwe 

Wet Inburgering is op dit moment veel in het nieuws.  

 

Wencke wordt van harte welkom geheten tijdens de vergadering. Zij heeft een 

toelichting gegeven op de huidige stand van zaken: 

 

Onderwijsroute → een aantal ROC’s  hebben aangegeven te stoppen met 

inburgering omdat het niet meer betaalbaar is. Het Alfa College en 

Noorderpoort stoppen er per direct mee. Het Drenthe College stopt er nu nog 

niet mee; hier wordt eerst gekeken naar het programma van eisen. Het signaal is 

wel duidelijk dat er voor de onderwijsroute te weinig geld beschikbaar is. Voor 

de onderwijsroute is ook aangehaakt bij de arbeidsmarktregio Groningen. Voor 

geheel Groningen en Drenthe wordt dan samen de onderwijsroute aangeboden 

om volume te krijgen.   

De aanbesteding voor maatschappelijke begeleiding loopt op dit moment. Dit 

werd voorheen gedaan door vluchtelingenwerk, maar dit kon niet meer. Hierin 

zit ook een stukje financiële zelfredzaamheid en juridische ondersteuning. Tot 

eind september kunnen de partijen die willen inschrijven hierop reageren. Een 

belangrijk onderdeel bij maatschappelijke begeleiding is het opbouwen van een 

netwerk in de buurt.  

De WPDA is nu ook aan het kijken bij de onderwijsroute waar de baankansen 

liggen. Mensen die nu onder de participatiewet vallen worden doorverwezen 

naar Vaart Welzijn. Ook wordt nadrukkelijk ingezet op zowel de mannen als de 

vrouwen. Hierdoor komen er vermoedelijk meer kinderen in de kinderopvang 

terecht. Er moet veel geregeld worden, maar hoe het er nu precies uit komt te 

zien is nog niet helemaal duidelijk.  
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De wet gaat op 1 januari 2022 in. Er zijn al resultaten bereikt door extra 

aandacht aan deze groep te geven. Je hebt drie routes, ontheffingen zijn met de 

nieuwe wet niet meer mogelijk. Wencke gaat nog na wat er gebeurt indien 

iemand sneller is in zijn of haar route.  

Het is een groot en veel omvattend onderwerp. Op basis van de pilot is er veel 

inzicht verkregen. Het jaar 2022 wil Assen graag samen blijven werken met de 

gemeentes Aa en Hunze en Tynaarlo. Het jaar wordt wel als oefenjaar gebruikt 

omdat het in het eerste jaar nog niet om grote aantallen zal gaan.  

Met Vaart Welzijn is de gemeente in gesprek voor de maatschappelijke 

begeleiding zodat hierin korte lijnen zijn. De voortgangsrapportage van de 

resultaten van de pilot zal door Wencke worden toegestuurd zodra deze 

beschikbaar is.  

 

Wencke wordt succes gewenst met het verder uitwerken van de nieuwe Wet 

Inburgering en wordt bedankt voor haar inbreng tijdens de vergadering.  

 

3. Annelies van der Laan: Laaggeletterdheid en de impact van Corona 

Annelies wordt ook van harte welkom geheten tijdens de vergadering. Op 

voorhand heeft ze de vragen niet via Gert Jan gekregen.  

Annelies is in februari gestart als beleidsadviseur voor de gemeente Assen en 

het onderwerp laaggeletterdheid is een onderwerp van haar functie.  

In juni 2020 heeft de gemeenteraad de notitie laaggeletterdheid 2020-2022 

vastgesteld waarbij ook de raden hebben meegedacht. In Assen zijn er ongeveer 

7300 bewoners die laaggeletterd zijn. Dit betreft niet alleen taal, maar ook 

digitale vaardigheden. De helft van deze groep heeft de Nederlandse taal als 

eerste taal. 

 

Er zijn 4 argumenten waarom het belangrijk is om in de aanpak van 

laaggeletterdheid te investeren: 

• Indien inwoners beter kunnen lezen en schrijven hebben ze een 

volwaardig gevoel dat ze mee kunnen doen in de samenleving. 

• Inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven hebben vaker 

problemen met hun gezondheid. 

• Inwoners die beter zijn in lezen en schrijven hebben meer kansen op de 

arbeidsmarkt.  

• Bij inwoners die kampen met schuldenproblematiek zit ook een grote 

groep die moeite heeft met lezen en schrijven.  

 

In 2020 kwam echter de Corona en hiermee lag veel stil. Trendbureau Drenthe 

heeft onderzoek gedaan wat de impact is geweest voor laaggeletterden. De 

impact was groot – 80% heeft aangegeven dat dit veel invloed heeft gehad. Het 

fysiek niet meer bij elkaar komen heeft belemmerend gewerkt. Deze groep heeft 

ook moeite met digitale vaardigheden. Tijdens de epidemie zijn er ook 

vrijwilligers gestopt, het was toen ook moeilijk om vrijwilligers te werven.  

Het is belangrijk om deze groep mensen fysiek te ontmoeten en te spreken. Ook 

is het belangrijk om deze groep digitale vaardigheden aan te leren. Ook wordt 

onderzocht of het mogelijk is om taalspelletjes te ontwikkelen via whatsapp. 

 

Er is een project opgestart “voel je goed”. Dit is specifiek voor mensen die 

moeite hebben met lezen en schrijven. Het cursusmateriaal is hierop aangepast. 

Binnenkort gaat de tweede groep van start.  

 

In 2020 is ook de avondschool van start gegaan → deze is specifiek bedoeld 

voor jongeren die moeite hebben met lezen en schrijven. Hier kon gewerkt 

worden aan wat men wilde. Bijvoorbeeld een theorie-examen voor een 
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rijbewijs. Het idee was dat indien jongeren eenmaal binnen waren dat ze dan 

ook blijven, echter bleek uit de evaluatie dat de jongeren daarna niet meer 

kwamen. Er wordt opnieuw gekeken hoe ze de jongeren wel goed kunnen 

bereiken.  

Peter vraagt wat het effect is van de projecten die op dit moment lopen. Begin 

2021 doet gemeente Assen mee met een landelijke monitor. Hierin kun je 

aangeven hoeveel mensen er mee doen en er staan ook een aantal vragen in die 

beantwoord moeten worden. In die vragen wordt gekeken wat het voor die 

betreffende persoon heeft gebracht. Opgemerkt wordt dat er ook veel verborgen 

laaggeletterdheid is.  

 

De gemeente heeft 3 speerpunten voor de komende periode: 

• Inwoners met laaggeletterd en financiële problemen → hiervoor wordt 

gehoopt om volgend jaar een mooi project voor op te zetten.  

• Laag taalvaardige ouders 

• Jongeren die van school komen en laaggeletterd zijn.  

 

Volgend jaar loopt de aanpak af en er zal dan weer een nieuw plan gemaakt 

worden. Annelies zal dan zeker ook de RCPA vragen om hierin mee te denken.  

 

Annelies wordt bedankt voor haar aanwezigheid, ze gaat een link doorsturen 

naar de RCPA, dit gaat over een interview met Johannes, dit is een leuk filmpje 

om te bekijken. Annelies houdt de raad zeker op de hoogte.  

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Verslag voorzittersoverleg 20 september 2021 (mondeling) 

Het verslag is hiervan ontvangen, ook Jeanette is hierbij aanwezig geweest. Er 

is veel besproken.  

Inzake het GKB moet er nog veel geregeld worden en het is nog steeds 

onduidelijk of hiermee wordt doorgegaan of niet.  

Op 14 oktober a.s. is er een informerende raadsvergadering, deze kan digitaal 

gevolgd worden.  

Energiearmoede is door de PR ingebracht, de PR is hier actief mee bezig.  

Voorbereiding integraal jeugdbeleid → Gert Jan is hiermee bezig, de jongeren 

worden hier zelf ook in betrokken. 

Het woonplaatsbeginsel gaat alleen maar om de bewoners die zorg nodig 

hebben, het gaat niet om de daklozen. De verandering is dat waar de jongeren 

vandaan komen dat daar de kosten ook terecht komen, ondanks dat ze in Assen 

worden ingeschreven.  

25 oktober a.s. is het volgende voorzittersoverleg, Menno neemt hieraan deel.  

 

Er is een mail ontvangen van een mogelijke kandidaat voor de RCPA → 

Menno, Ada en Aaftien zullen het gesprek met hem aangaan. Dit zal op 

woensdag 20 oktober a.s. gepland worden door Aaftien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menno/Ada 

Aaftien 

5. Verslag 11 augustus 2021 

Het verslag van de vergadering van 11 augustus 2021 wordt zonder wijzigingen 

goedgekeurd.  

 

Naar aanleiding van: 

• Joke, Aaftien en Ada doen mee aan de werkgroep inzake de werkwijze 

van de adviesraden. Het lukt Peter niet om hierbij aan te sluiten.  

• In de eerste week van oktober is het de week van de toegankelijkheid. 

Op 7 oktober a.s. is er weer een wandeling, samen met het MKB; dan 

wordt ook gekeken hoe het staat met de toegankelijkheid in Assen. Ook 

 

 

 

 

 

Joke/Aaftien 

Ada 
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Vaart Welzijn doet hieraan mee. Jeanette is namens de RCPA hierbij 

aanwezig. Dit is ook in het kader van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.  

• In november is er een afspraak inzake het publiek vervoer. Jeanette gaat 

dit bespreken met Kees.  

 

Jeanette 

 

 

Jeanette 

 

6. Vaststellen advies Toezicht en Handhavingsbeleidn 2021-2025 

Noord- en Midden-Drenthe WMO 2015 en Jeugdwet 

De bijlage is door iedereen ontvangen. Bij deze wordt het advies officieel 

vastgesteld.  

 

 

7. Vervanging Witgoedregeling gemeente Assen 

• Verzoek om advies 

• Maatwerkregeling ter vervanging van de witgoedregeling 

Er komt nu een grote rol voor Vaart Welzijn om erop toe te zien dat de 

maatwerkregeling wordt uitgevoerd. Hier dreigt een stukje willekeur of je wel 

of niet de middelen krijgt. Er is wel gecommuniceerd dat de witgoedregeling 

weg is, de vraag is hoe de bewoners te weten komen dat er een 

maatwerkregeling is.  

De maatwerkvoorziening kan echter ook goed uitpakken omdat er niet specifiek 

naar de regelgeving wordt gekeken.  

Een paar richtlijnen hoe je tot het besteedbaar inkomen komt zou wel wenselijk 

zijn. Indien het verzoek afgewezen wordt, waar kan de aanvrager dan terecht is 

de vraag. Het advies zou ook zijn om 1 persoon het tweede paar ogen te laten 

zijn, hiermee voorkom je de willekeur. Een flexibele regeling die gemakkelijk 

toepasbaar is voor iedereen. De maatwerkvoorziening moet een achtervang-

regeling zijn. Eerst zullen alle andere mogelijkheden moeten worden onderzocht 

voordat een beroep op deze maatwerkvoorziening wordt gedaan.  

Met bovengenoemde punten kan een conceptadvies opgesteld worden, Peter 

gaat hiervoor een opzet maken en mailen naar de leden van de RCPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter 

8. Wijziging nadere regels WMO 

• Reactie gemeente op advies RCPA 

• Afschrift brief gemeenteraad m.b.t. wijziging nadere regels 

• E-mail bij afschrift brief gemeenteraad 

Dit punt wordt doorgeschoven naar het werkoverleg.  

 

 

9. Informatie vanuit het veld 

Algemene zaken 

Zorg 

Werk en Inkomen 

Dit agendapunt is ook doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

 

 

 

10.  Rondvraag en sluiting 

Inzake het etentje gaat Aaftien het keuzemenu mailen naar iedereen zodat ze de 

keuzes naar het Wapen van Drenthe kan terugsturen.  

Ada sluit vervolgens de vergadering om kwart over 9 en dankt iedereen voor 

zijn of haar inbreng.  

 

Aaftien 

 

 

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van  27 oktober 2021. 

 

 

Ada Gorter-ten Brink      Aaftien Schlundt Bodien 

Voorzitter       secretaris 


