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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 27 juli 2022 

Aanwezig: Ada Gorter (digitaal), Joke Hak, Jeanette Kleene, Klaasje van der Ley,  Franklin 

Karst, Lars Neef, Elma van Lienen, Menno Molenaar,  

Gasten:  

Afwezig mk: Peter Hendriks, Kees Veenvliet, Aaftien Schlund Bodien 

Notuliste:  Monique Loppersum 

 
 

Nr. Omschrijving Actie 
1. Opening en vaststelling agenda 

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

wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Voor vanavond zijn Peter, Kees en 

Aaftien afwezig.  

 

 

 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Vervolgaanpak laaggeletterdheid 

Annelies vd Laan heeft hierop gereageerd en de gemeente is hier nu druk mee 

bezig. Op dit moment hoeven wij als RCPA hier niets mee.  

 

Verslag voorzittersoverleg 30 juni 

Hiervan is een verslag gemaakt. Franklin vraagt of we Zorgbelang Drenthe ook 

kunnen uitnodigen. Gert Jan heeft ook aangeraden om dit te doen. Verzoek is 

aan Aaftien om dit te regelen. 

 

Er is geen uitleg gegeven over het geld wat terug is gegaan naar algemene 

middelen. Er is binnen het sociaal domein veel gedaan en hierdoor vond de 

gemeente het terecht dat het restant terug ging naar de algemene middelen, 

aangezien daar de nood het hoogst was. In de lijst van de gemeente staat dit niet 

benoemd bij besparingen. Ada gaat dit voor de zekerheid nog navragen in het 

voorzittersoverleg. Het overschot preventiefonds zal ook geagendeerd worden 

(Aaftien) tijdens de meeting met Anneke van de Geest.  

 

De RCPA kan Gert Stam uitnodigen om een toelichting te geven op de 

jaarrapportage Mijn Buurt Assen. Aan Aaftien de vraag of ze dit wil oppakken.  

 

Van de toeslagenaffaire is nog niets gezien, Ada zal hier ook nog navraag naar 

doen.. 

 

Langetermijnagenda gemeenteraad versie 20 juni 

Dit is ter informatie. Het is bijzonder dat beschermd wonen bij de categorie B2 

is ingedeeld, zonder urgentie. Het zou logischer zijn dat dit wel urgent is. Ada 

gaat dit meenemen tijdens het voorzittersoverleg.  

 

 

 

 

 

 

 

Aaftien 

 

 

 

 

 

 

Ada 

Aaftien 

 

 

 

Aaftien 

 

Ada 

 

 

 

 

Ada 
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Samenvatting stadspanelonderzoeken erfgoed en horeca 

Jeanette doet mee aan het stadspanel. Alle informatie die dan volgt wordt altijd 

doorgestuurd naar Aaftien om te verspreiden onder de leden. Het zijn vooral 65-

plussers die bevraagd worden. De reden hiervoor is dat men zichzelf hiervoor 

kan aanmelden en dit wordt door de jongeren niet gedaan. Aan de gemeente kan 

gevraagd worden hoe de jongeren hierbij betrokken worden. Ada gaat dit 

meenemen naar het voorzittersoverleg. De enquêtes zijn online om in te dienen, 

er zijn geen fysieke afspraken. Dit moet dan ook geen belemmering zijn voor 

jongeren.   

 

Aantekeningen werkoverleg 13 juli: BW en Thuiswonen+ 

Het vermoeden is dat Weer Thuis alleen via Cosis loopt. Vaart Welzijn is 

hierbij niet betrokken. De vraag is of dit dan de juiste oplossing is. 75% van de 

omzet van Cosis komt voort uit de omzet van de WLZ. Hoeveel woningen 

komen dan beschikbaar vanuit de WMO?  

Het afbouwen van beschermd wonen en de overgang naar thuis wonen+ wordt 

nu volop in gang gezet. Het gevoel is dat dit nu een pilot is. 

Ontmoedigingsbeleid → men zegt dat het er niet is, maar het staat wel in het 

jaarverslag.  

Voor beschermd wonen wordt HBO-opgeleid personeel gevraagd, er worden 

echter stagiaires geweigerd. Indien deze niet worden toegelaten is de vraag of er 

in de toekomst voldoende personeel is. Het voorstel is om een brief te sturen. 

Franklin gaat een conceptbrief maken en stuurt deze naar Ada, Aaftien en Peter 

zodat daarna de definitieve versie gemaakt kan worden.  

 

Terugkoppeling informatieavond adviesraden 20 juli over vrijwilligersbeleid 

en sociaal domein 

Jeanette en Ada zijn hier geweest. Het was een uitleg hoe er gewerkt wordt. 

Aangegeven is dat de raden argwanend zijn tegenover het VIP. Het VIP let erop 

dat er geen persoonlijke namen of telefoonnummers in de advertentie worden 

gezet. In de toekomst willen de raden wel graag blijven overleggen met het VIP.  

Van de vergadering zijn een aantal stukken ontvangen en dit wordt nog 

toegestuurd. Ook is er een verslag gemaakt van een onderzoek naar 

vrijwilligers. Het VIP wil ook de bijna gepensioneerden een brief sturen dat ze 

stoppen met werken en dat het tijd is voor vrijwilligerswerk. Ook is gesproken 

over een vrijwilligerscafé en de waardering.  

Indien de RCPA een advertentie erop zet, dan worden de reacties naar het VIP 

gestuurd, hier wordt het beoordeeld door een vrijwilliger en dan pas gaat dit 

door naar de RCPA. Het is onbekend hoe lang het VIP erover doet om reacties 

door te sturen. Meegegeven is dat de extra hobbels eruit gehaald moeten 

worden. Hier wordt wel naar gekeken. De website is prima en hierin doen ze 

ook prima werk.  

Indien je als vrijwilliger wilt reageren op een advertentie dan moet je je eerst 

registreren bij het VIP voordat je kunt reageren. Dit zijn vreemde stappen die 

ook nadrukkelijk zijn benoemd. Hierop wordt door het VIP nog teruggekomen.  

Het VIP wordt gedraaid door vrijwilligers, er wordt bijgehouden hoeveel 

vrijwilligers door het VIP worden doorgestuurd.  

 

Presentatie sociaal domein – toelichting bestuursakkoord → de ambities van het 

college zijn hoog en zeer wijkgericht.  

 

Uitnodiging werkconferentie toekomstbestendige ouderenzorg 30 september  

Er is een ochtend- en middagprogramma. Dit is van 9 tot 17.00 uur met een 

lunch in het provinciehuis. Afgesproken wordt dat iedereen nog nadenkt of ze 
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hiernaar toe gaan of niet en dat dit binnen een week kenbaar wordt gemaakt bij 

Aaftien zodat zij de aanmelding kan verzorgen. Jeanette, Klaasje en Elma 

hebben belangstelling maar weten het nog niet zeker.  

 

 

Allen 

Aaftien 

3. Verslag 22 juni 2022 

Het verslag van de vergadering van 22 juni 2022 wordt zonder wijzigingen 

goedgekeurd.   

 

Naar aanleiding van: 

Punt 6 – pagina 3 → Preventiefonds – Ada moet nog navragen hoe de 

ondernemers hierbij betrokken waren.  

 

 

 

 

 

 

Ada 

 

4. Vaststelling huishoudelijk reglement RCPA 

Het huishoudelijk reglement is aangepast. Dit wordt tijdens de vergadering 

unaniem vastgesteld.   

Aan Gert Jan zal gevraagd worden naar de verordening. 

 

 

5. Gemeente Assen Bestuursakkoord 2022-2026 

De gemeente wil alles vanuit de wijken aanpakken. Er is weinig toe te voegen 

aan het bestuursakkoord. Het is een ambitieus plan. De ambtenaren zijn heel 

enthousiast over het nieuwe college.  

 

Opmerkingen: 

Indien er alleen maar grote spelers zijn voor de zorg en deze zorgpartij failliet 

gaat dan ben je wel kwetsbaar. Afgevraagd wordt wat de gemeente doet met 

kleinschalige zorg- en welzijnsaanbieders om deze wel te behouden.  

Het signaal is om erop te letten dat je niet met te weinig aanbieders gaat werken 

zodat er geen monopoly situatie ontstaat. In het bestuursakkoord staat vermeld 

dat de gemeente het aantal inwoners dat in armoede leeft wil laten dalen, dit is 

lastig omdat juist de armoede aan het stijgen is door de energieprijzen etc.  

De volgende punten zullen besproken worden met de wethouders: 

• Monopolypositie voor grote zorgaanbieders? 

• Armoede beperken i.p.v. laten dalen 

• Basisbanen – financiële beloning 

• Bureaucratie en administratie voor zorgverleners wordt minder – hoe 

dan? 

• Fonds voor jongerenbeleid krijgt 1 miljoen; hoe wordt dit dan besteed? 

• Laaggeletterdheid – samen met scholen → dit is een goed punt 

• Preventiefonds  krijgt 4 miljoen extra, nu blijft er veel geld over en gaat 

dit straks wel lukken? 

• Schuldhulpverlening – kindpakket, sportvouchers, toeslagenaffaire etc. 

Er wordt niets teruggezien van samenwerking tussen de vrijwilligers 

organisaties en de professionele organisaties. Hoe gaat dit?  

• Gaat er niet teveel richting Vaart Welzijn en is de verantwoordelijkheid 

daar niet te groot. 

• WPDA – uitgaan van vertrouwen (gaan ze dit echt doen) 

• Waardering mantelzorgers – hoe dan? 

• Financiën – veel geld is vrij gemaakt voor het vrijwilligersbeleid, gaat 

dit naar het VIP of hoe gaan ze dit doen? 

• Bestaand beleid herijken zodat er niet een stapeling is van beleid – dit is 

een goed punt.  

• Aanpak grensoverschrijdend gedrag – hoe wordt dit aangepakt? 

• Hoe wordt het personeelstekort aangepakt? Inzet flexibele krachten. 
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De gemeente wil toewerken naar een goede uitvoering van het bestuursakkoord. 

Of het realistisch is, is de vraag.  

 

6. Kick off Ouder- en jeugdsteunpunten Drenthe – notities kennissessie 

onderwijs-zorg 

De nieuwe regelgeving omtrent Ouder- en Jeugdsteunpunten is toegelicht. Dit 

moet conform de wetgeving verbeterd worden. De samenwerkingsverbanden 

primair onderwijs en voortgezet onderwijs regelen dit in Assen. Het is ook goed 

dat ze aansluiten bij de werkgroep jeugd. De samenwerkingsverbanden werken 

samen met de gemeente Assen. Dit punt wordt ook bij de afspraak met jeugd 

meegenomen. Van te voren kunnen dan vragen worden bedacht die we kunnen 

stellen aan de gemeente. Indien de gemeente de vragen niet kan beantwoorden 

kan er altijd iemand uitgenodigd worden. Franklin heeft binnenkort nog een 

afspraak met Mark Weghorst om diverse vragen door te nemen.  

 

 

7. Informatie vanuit het veld 

Algemene zaken 

Franklin moest een ID-kaart aanvragen met een jongere, een ID-kaart met 

pasfoto is een flinke kostenpost. Afgevraagd wordt of dit nog wel toegankelijk 

is voor iedereen. Voor de minima is dit een groot bedrag terwijl men verplicht is 

om een ID-kaart te hebben. Dit punt zal Ada meenemen in het 

voorzittersoverleg. De betaling kan alleen maar op 1 ochtend contant, de andere 

dagen alleen maar per pin. Dit kan ook een belemmering zijn indien men 

hiervoor het geld krijgt van bijvoorbeeld ouders om het wel te kunnen betalen.  

 

Zorg en welzijn 

Geen bijzonderheden. 

 

Werk en Inkomen 

Geen bijzonderheden. 

 

 

 

 

 

 

Ada 

8.  Rondvraag en sluiting 

Ada → vraagt wat we gaan doen met het rooster van aftreden. Het is goed om 

de groep op dit moment niet heel groot te laten zijn. Om de 8 jaar zou de groep 

vernieuwd moeten worden, echter gezien de aanwas van vrijwilligers is het 

lastig. Op dit moment wordt niet naar nieuwe leden gezocht.  

 

TT → Jeanette, Menno, Joke, Franklin en Ada willen hier graag naar toe. Ada 

gaat dit melden bij Gert Jan.  

 

Franklin → afzeggen afspraak wethouders 14 september. Er volgt nog een 

nieuwe afspraak. Aaftien is hiermee bezig.  

   

Franklin sluit vervolgens de vergadering om negen uur en Jeanette wordt 

bedankt voor de gastvrijheid bij FNV.  

De volgende formele vergadering is op 28 september a.s.  

 

 

 

 

 

 

Ada 

 

 

Aaftien 

 

 

 

  

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 28 september 2022. 

 

 

Ada Gorter-ten Brink      Aaftien Schlundt Bodien 

Voorzitter       secretaris 

 


