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Raad voor Cliëntenparticipatie Assen 

p/a  Gemeente Assen 

Noordersingel 33 

9401 JW  ASSEN 

 

assenclientenraad@gmail.com 

www.rcp-assen.nl  

 

 

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

Datum: Woensdag 27 oktober 2021 

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

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

van Lienen 

Gasten:  

Afwezig: 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. Mededelingen en ingekomen stukken 

Terugkoppeling voorzittersoverleg 25 oktober 2021 (Ada) 

Inmiddels is het verslag door iedereen ontvangen. Dit was nog een digitaal 

overleg en ook Menno was hierbij aanwezig. Het volgend overleg zal weer 

fysiek zijn.  

 

Save the date voor 24 november a.s. → in deze week organiseert de gemeente 

“samen maken we de stad sociaal”. 24 november is de datum speciaal voor 

adviesraden. De RCPA heeft de uitnodiging gekregen om hieraan mee te doen. 

Ada gaat hier in ieder geval naar toe. Een ieder gaat/kan zichzelf hiervoor 

persoonlijk aanmelden.  

 

GKB → Margriet Greving komt tijdens de informele vergadering van 10 

november a.s. een toelichting geven. Aaftien gaat vragen of ze om 19.00 uur bij 

de RCPA kan komen, dan kan ze daarna aansluiten bij de participatieraad  

 

Stichting Mentorschap Noord → de stukken hebben we inmiddels ontvangen en 

hier zal later op terug worden gekomen. De RCPA wil deze stichting wel graag 

uitnodigen om meer informatie te krijgen.  

 

Trainingsdag adviesraden en gemeente → dit loopt, het probleem is alleen om 

nu nog een datum te vinden. De PR moet met een lijst met data komen en dan 

wordt gekeken welke datum gepland wordt. Joke, Aaftien en Ada gaan naar 

deze trainingsdag toe.  

 

Vrijwilligersbeleid → dit is een moeizaam proces maar wordt wel in de gaten 

gehouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada 

 

 

 

Aaftien 

 

 

 

 

 

 

 

Joke/Aaftien/ 

Ada 
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Laaggeletterdheid → Gert Jan heeft de stand van zaken in Assen doorgemaild 

naar Ada, Ada zal dit doorsturen naar de overige leden van de RCPA.  

 

Actium → dit wordt door de participatieraad opgepakt.  

 

Terugkoppeling kennismakingsgesprek sollicitant (Ada/Klaasje) 

De persoonlijke gegevens van een potentiële kandidaat zijn tijdens de 

vergadering besproken. Deze kandidaat is enthousiast en positief. Aaftien gaat 

vragen of hij zin heeft om in november al aan te sluiten bij de vergaderingen.  

 

Uitnodiging 2 november a.s. NMD-gemeenten over BW  

Ada heeft zich hiervoor aangemeld. Ook Aaftien gaat hiernaar toe  

 

 

Ada 

 

 

 

 

 

Aaftien 

 

 

 

Ada/Aaftien 

 

3. Verslag 22 september 2021 

Het verslag van de vergadering van 22 september 2021 wordt zonder 

wijzigingen goedgekeurd.  

Aaftien geeft aan dat het afscheidsetentje met Eva heel gezellig was. Eva heeft 

iedereen nogmaals bedankt per mail.  

 

Naar aanleiding van: 

Geen bijzonderheden 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sociaal Domein 

Terugkoppeling raadsvergadering 14 oktober (Elma) / Voortgangsrapportage 

sociaal domein 

Elma geeft aan dat in de voortgangsrapportage alles wordt benoemd. De opgave 

voor de komende periode is hierin ook opgenomen zoals de doorontwikkeling 

van: 

• POH-jeugd 

• Financieel regisseurs 

• Aanscherpen indicatieproces 

• Toegang 

• Regie op verwijzingen door gecertificeerde instellingen 

• Dagbesteding 

• BW 

• Overdracht van contractmanagement naar de NMD-organisatie 

• Monitoring en I-strategie 

 

De week van 22 tot 27 november gaat over het sociaal domein en dan komt deze 

rapportage ook aan bod.  

 

Vaststellen advies maatwerkregeling gebruiksgoederen 

Dit is door iedereen akkoord. Ook heeft de gemeente gereageerd met het 

bedankje voor het advies.  

 

Reactie gemeente op advies RCPA wijziging nadere regels WMO en Jeugdwet 

Deze reactie lag er al een tijdje en is tijdens deze vergadering besproken. Op 8 

december a.s. wordt hierover nog doorgepraat inzake het indiceren. Peter geeft 

aan dat de reactie van de gemeente prima is. Vanuit het advies is er veel 

overgenomen. Ook zal op 8 december gevraagd worden of het plan voor 

cliënten op papier komt.  
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5. Samenwerking NMD-gemeenten inkoop WMO en Jeugd 

• Raadsvoorstel regeling zonder meer 

• Regeling zonder meer 

• Toelichting op de regeling 

• Verkennen juridische vorm  

 

De stukken waren ter kennisgeving. De gemeenteraad heeft inmiddels 

goedkeuring gegeven. Opmerkingen die worden gegeven zijn wel van harte 

welkom. Het is alleen maar goed en positief wat hierin staat. Het heeft ook 

directe invloed op de inwoners.  

Ada gaat een reactie schrijven dat het positief is dat we het met elkaar doen, 

maar dat het belang van de cliënt voorop staat. Een aandachtspunt is ook het 

wijzen op de privacy. De RCPA is er blij mee dat de inclusie is toegevoegd.  

Ook komt er in dat we het als raad positief vinden dat voor deze gemeentes de 

regeling gelijk is en dat er geen verschil is tussen de gemeentes.  

Dit kan meteen doorgestuurd worden naar de gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada 

 

 

 

 

 

6. Commissies: 

Algemene zaken 

Werkoverleg 10 november (Margriet Greving over GKB) → Aan Margriet 

wordt gevraagd of ze om 19.00 kan komen.  

Werkoverleg 8 december (Rita Overdiep en Floor Los) → dit wordt een formeel 

overleg waarmee de vergadering van 22 december komt te vervallen. 

 

Evaluatie Cityline → van Kees is hierop geen reactie gekomen.  

Stalling scootmobielen → op 10 november is Kees terug en dan zal dit met hem 

worden besproken.  

 

Voortgang inclusie → Jeanette gaat morgenmiddag om half vijf naar een 

inspiratiebijeenkomst politiek actief met een beperking. Dit wordt georganiseerd 

door Zorgbelang Drenthe. Hiermee wordt een aftrap verricht van een meerjarig 

programma dat er toe moet leiden dat in 2026 in alle Drentse gemeenten en ook 

in de provincie meerdere ervaringsdeskundigen politiek actief zijn.  

 

Tijdens het voorzittersoverleg zal nagevraagd worden hoe het zit met de 

commissie jeugd. Elma gaat de volgende keer mee naar het voorzittersoverleg.  

 

Burgerparticipatie → Ada wil ook navragen wat de stand van zaken hierin is.  

 

Zorg 

Geen bijzonderheden.  

Werk en Inkomen 

Geen bijzonderheden. 

 

 

 

7.  Rondvraag en sluiting 

Aaftien vraagt of het een idee is om 12 januari a.s. de formele vergadering te 

houden. Dit is voor iedereen akkoord.  

Ada sluit vervolgens de vergadering om half 9 en dankt iedereen voor zijn of 

haar inbreng.  

 

 

 

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van  24 november 2021. 

 

 

Ada Gorter-ten Brink      Aaftien Schlundt Bodien 

Voorzitter       secretaris 
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