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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:  Vakbondshuis FNV 

Datum: Woensdag 22 juni 2022 

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

Jeanette Kleene, Klaasje van der Ley,  Franklin Karst, Lars Neef, Elma van 

Lienen 

Gasten:  

Afwezig mk: Peter Hendriks, Menno Molenaar, 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. Voor vandaag zijn er 3 afmeldingen, te weten 

Peter, Menno en Kees. 

 

 

 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Uitnodiging afscheid wethouder Harmke Vlieg 

Jeanette, Aaftien en Ada gaan hier naar toe. Van Karin Dekker is al afscheid  

genomen.  

 

Vervolgaanpak laaggeletterdheid jaarverslag 2021 

Het jaarverslag is ontvangen. Dit is ter info. Als RCPA hebben wij hier in het 

verleden over geadviseerd. In het verslag staat onder meer de wijkgerichte 

aanpak waarin het project Voel je Goed ook is gericht op lager opgeleide 

volwassenen, die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben 

met de taal. Het is een kwestie van mensen binnenhalen en ze daarmee ook 

stimuleren om meer aan taalgebruik te doen. Het is ook belangrijk om de 

kinderen hierin mee te nemen.  

Voor dit jaar is het doel behaald: 100 mensen bereiken met verschillende 

trajecten, ook het aantal vrijwilligers is omhoog gegaan. Het doel m.b.t. de 

jongeren is niet behaald. De jongeren komen wel naar de bijeenkomsten maar 

willen niet het vervolgtraject in. Ada gaat via de mail een tweetal vragen stellen:  

• Waarom werkt het met de jongeren niet en worden er pogingen gedaan 

om dit verder op te pakken.  

• Waarom wordt er niet samengewerkt met het samenwerkingsverband 

met de scholen.  

De inzet is prima geweest, het blijft lastig.  

 

Cityline 

Mail ontvangen dat in juli de reactie komt op het gegeven advies inzake de  

Cityline. 

 

 

 

Jeanette / 

Aaftien / Ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada 
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Vrijwilligersbeleid 

20 juli a.s. is deze bijeenkomst tijdens de vergadering van de Participatieraad. 

Ada en Jeanette gaan hiernaar toe, Aaftien gaat dit doorgeven.  

 

 

Ada/Jeanette 

Aaftien 

3. Verslag 11 mei 2022 

Het verslag van de vergadering van 11 mei 2022 wordt zonder wijzigingen 

goedgekeurd.   

 

Naar aanleiding van: 

Dialoogweek → Wethouder Broekema heeft zich sterk gemaakt voor de 

samenwerking tussen de partijen die schuldhulpverlening aanpakken.  

Beschermd wonen en standaardbrief WMO → Rita Overdiep en Jenny Chung 

komen beiden in het werkoverleg van 13 juli a.s.  

 

 

 

 

4. Voortgangsrapportage programma Sociaal Domein 

Assen houdt geld over op het Sociaal Domein. Inclusie en eigen regie is een 

doelstelling. Hoe wordt die doelstelling vorm gegeven en hoe staat het met de 

kwaliteit? Over de cijfers in de rapportage heeft de RCPA vragen. De 

praktijkondersteuners bijvoorbeeld kosten de gemeente geld. Het beleid is dat 

door de praktijkondersteuners minder mensen doorstromen naar zwaardere hulp. 

Over de financiën en besparingen is enige tijd gediscussieerd. De RCPA wil 

hier graag meer inzicht in hebben. Daarom wordt voorgesteld om Anneke v.d. 

Geest uit te nodigen tijdens de formele vergadering van 27 juli of tijdens het 

werkoverleg van 14 september. Aaftien gaat dit oppakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaftien 

 

5. Tussenevaluatie eerste 2 ½ jaar preventiefonds 

Waar de winsten en de risico’s liggen is goed in kaart gebracht. Indien gekeken 

wordt naar de uitvoering, dan wordt die niet gehaald. Afgevraagd wordt waarom 

er na een jaar gestopt wordt met de bijdrage vanuit het preventiefonds. Het 

preventiefonds is bedoeld als een start, daarna moeten de organisaties/bewoners 

het zelf kunnen financieren. Corona zal ook een boosdoener geweest zijn 

waarom het budget niet volledig gebruikt is. Het is wel goed dat hiermee wordt 

doorgegaan. Afgevraagd wordt of het restant van het preventiefonds 

teruggegaan is richting het sociaal domein. Ada neemt deze vraag mee tijdens 

het voorzittersoverleg.  

Assen doet wel erg haar best om dit meer onder de aandacht te brengen, het 

staat vaker in de Asser Courant. De RCPA ondersteunt zeker dat ze doorgaan.  

Afgevraagd wordt wel of het niet een te besloten groep is die hier gebruik van 

maakt. Is er gemakkelijk toegang te krijgen tot het preventiefonds? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada 

 

 

6. Informatie vanuit het veld 

Algemene zaken 

Dialoogweek rapportage gemeente 

Dialoogweek vragen en opmerkingen 

Tijdens de vergadering zijn het verslag Oogst van de Dialoogweek evenals de 

eerder gestelde vragen door de RCPA doorgenomen.  

Iedereen doet erg zijn best, maar er zit weinig samenhang in. Alle organisaties 

zitten ermee dat je de mensen niet kunt bereiken.  

Jan Broekema blijft wethouder voor het sociaal domein, de bedoeling is dat hij 

uitgenodigd wordt tijdens een vergadering, dit moet dan wel goed voorbereid 

worden, onderstaande punten zijn al genoemd om te bespreken.  

• Preventiefonds 

• Samenwerking schuldhulpverlening 

• Financieel beleid 
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Tijdens de dialoogweek waren op vrijdag ook ondernemers aanwezig. 

Afgevraagd wordt of dit dezelfde ondernemers zijn die ook betrokken waren bij 

het preventiefonds. Waren ze specifiek uitgenodigd of op eigen initiatief is de 

vraag. Ada neemt deze vraag mee naar het voorzittersoverleg.  

 

Er zijn veel verbeterideeën, de regie ontbreekt en hoe nu verder? De 

buurthuizen zijn belangrijk, afgevraagd wordt hoe concreet dit is en wat de 

gemeente hier nu echt mee wil.   

 

Na de uitkomsten van de dialoogweek blijven er nog een aantal vragen hangen. 

Indien Jan Broekema wordt uitgenodigd kunnen de uitkomsten van de 

dialoogweek besproken worden.  

 

M.b.t. demedicaliseren van de jeugd kan de praktijkondersteuner ook ingezet 

worden.  

 

M.b.t. Langer Thuis is nog geen antwoord op wat er wordt bedoeld met de 

kennismarkt en welke partijen informatie gaan delen en wat er dan wordt 

gedeeld.  

 

Er zijn mooie initiatieven, maar hoe zit het in totaal als gekeken wordt naar het 

preventiefonds, de dialoogweek en het sociaal domein. Het verband wordt niet 

gezien door de RCPA. Aan de gemeente zal worden gevraagd waarin ze het 

initiatief gaat nemen.  

 

Algemene conclusie → leuke initiatieven, maar hoe dan! 

 

Tijdens het voorzittersoverleg zal ook aangegeven worden dat we dit als raad 

hebben besproken en wat onze vervolgstappen zijn.  

 

Zorg en welzijn 

Gespreksverslag ervaringsdeskundigen wonen 

Jeanette is hierbij aanwezig geweest. Het verslag is duidelijk.  

 

Notulen overleg afspraak jeugd 

Klaasje heeft het verslag gemaakt. Peter en Gert Jan van de gemeente, Celine en 

Augusta van de participatieraad en Franklin en Klaasje van de RCPA waren 

hierbij aanwezig. Informatie over Zorgbelang Drenthe is opgenomen zodat dit 

niet vergeten wordt bij de vervolgafspraak in september. Ada vraagt of het 

handig is om Zorgbelang Drenthe zelf ook uit te nodigen tijdens een 

vergadering van de RCPA. Zorgbelang kan dan een toelichting geven op wat ze 

doen. Ada vraagt dit na bij Gert Jan. Ook tijdens dit overleg is weer gebleken 

dat het lastig is om de groep jeugd te bereiken.  

 

Brief RCPA m.b.t. standaardbrief WMO 

Deze brief is verstuurd, gehoopt wordt dat Jenny Chung hier op 13 juli a.s. een 

reactie op geeft.  

 

Werk en Inkomen 

In het nieuws is geweest  dat mensen in de bijstand nu iets meer mogen houden 

indien ze werken of indien ze wat krijgen van ouders.  

 

 

8.  Rondvraag en sluiting 

Lief- en leedpot → de pot is op dit moment leeg. In 2020 is de pot voor het 

 

Allen 
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laatst gevuld. Afgesproken wordt dat iedereen 5,00 stort in de pot. De gegevens 

worden in de app gezet.  

 

Agendapunten werkoverleg 13 juli →  

• Presentatie Lars 

• Brief WMO 

• Brief beschermd wonen/thuiswonen+ 

• Verordening 

• Huishoudelijk reglement 

 

Joke → heeft de petitie getekend voor samen werken aan een eerlijker pensioen 

en roept iedereen op om dit ook te doen. 

Franklin → geeft aan dat de regeling Meedoen in Assen een prima regeling is 

waar mensen zich kunnen aanmelden voor sporten. Het zwembad werd hierin 

echter gemist, het zijn vooral veel balsporten en sportscholen. Ada neemt de 

vraag mee naar het voorzittersoverleg of het aanbod breed genoeg is of niet.  

Franklin → heeft zich aangemeld voor het onderzoek van de Koepel.  

Franklin → is vandaag bij een bijeenkomst inzake samenwerking scholen 

primair en voortgezet onderwijs geweest en hier komt nog een samenvatting 

van.  

Jeanette → zou gistermiddag een schouw lopen i.v.m. de TT. Er waren diverse 

afmeldingen en Elisabeth is ook niet geweest omdat ze hier niet kon komen.  

Klaasje → is benieuwd wat het jaartal is wanneer Klaasje is begonnen bij de 

RCPA. Aaftien gaat dit opzoeken en het totale overzicht wordt voor de 

volgende vergadering gemaild naar alle leden.  

  

Ada sluit vervolgens de vergadering om negen uur en Jeanette wordt bedankt 

voor de gastvrijheid bij FNV.  

De volgende formele vergadering is op 27 juli a.s. ook bij FNV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaftien 

  

 

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 27 juli 2022. 

 

 

Ada Gorter-ten Brink      Aaftien Schlundt Bodien 

Voorzitter       secretaris 

 

 


