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Corrie Overbeeke (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Hannie
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Camilla Jongman, Eva Koerselman, Elma van Lienen, Gien Warries (allen met
kennisgeving.
Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Corrie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Vandaag zijn we door de vakantieperiode met een klein gezelschap. Wel is
Jeanette als aspirant-lid voor het eerst aanwezig tijdens de openbare vergadering
en ze wordt dan ook in het bijzonder van harte welkom geheten. In het
werkoverleg is reeds kennis met haar gemaakt, evenals met aspirant-lid Gien.
Gien is op dit moment echter nog op vakantie waardoor ze niet aanwezig kan
zijn bij de formele vergadering.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken RCPA
 Corrie heeft een vooraankondiging gekregen voor de officiële opening
van Alescon op 22 september a.s. Ook is op dat moment de uitnodiging
voor de scenarioplanning.
Corrie heeft vanmiddag een gesprek gehad met Frans en Rob Kah. De
scenarioplanning gaat door. Dit is tweeledig, er wordt eerst
teruggekeken en daarna wordt gekeken naar waar men nu mee bezig is,
hoe de procedure nu is en wat men in de toekomst gerealiseerd wil zien.
Dit duurt de hele middag. Er wordt nog afgestemd wie eventueel naar
Alescon gaat.
Ook is gesproken over de ombudscommissie. Het standpunt van Rob
Kah is dat de heer Van Egmond (voorzitter huidige commissie) dit moet
gaan regelen. De gemeente doet hierin niets meer. De RCPA wil erbij
betrokken worden en wil dat de eisen zoals deze zijn gesteld mee
genomen worden.
Daarnaast is ook gesproken over de WTCG. De enquête is klaar, maar
deze wordt nog niet uitgevoerd. De RCPA en Participatieraad willen
weten wat het budget voor de WTCG is voor 2015 en 2016 en wat er in
2015 daadwerkelijk is besteed. Dit is reeds een aantal keren
aangevraagd bij Gert Wildeboer, maar hier is nog geen antwoord op
gekomen. Rob Kah gaat hier actie in ondernemen.
 Frans en Corrie hebben ook een gesprek gehad met twee mensen van
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Jong Assen. Hier is afgesproken dat de groep jeugd contactpersonen
zijn en indien Jong Assen iets wil dan wordt dit door ze kenbaar
gemaakt zodat dit bij de RCPA en Participatieraad terecht komt. Ook is
afgesproken dat beide adviesraden in september/oktober een middag
organiseren met Jong Assen. Vreemd is dat Jong Assen geen budget
heeft om iets te kunnen organiseren. Daarom doen de adviesraden dit.
Terugkoppeling visie cliëntondersteuning → Aaftien, Hannie en Kees
zijn hier namens de RCPA geweest. Rita Overdiep en Gert Wildeboer
wilden graag input hebben hierover. Het contract met MEE Drenthe
loopt op zijn eind. De volgende punten zijn aangegeven tijdens de
bijeenkomst: de vindbaarheid van cliëntondersteuning is slecht; zorgen
voor één loket, niet bij het gemeentehuis, maar bij Vaart Welzijn
(eventueel via de buurtteams); iemand moet de casusregie hebben;
zorgen voor laagdrempeligheid; let op de privacy; zorg voor expertise
voor alle doelgroepen; schakel de huisarts in; denk ook aan mensen die
geen hulp zoeken uit schaamte.
Ook is aangegeven dat men met elkaar in contact moet komen. Van de
bijeenkomst komt een verslag en tevens worden de aanwezigen op de
hoogte gehouden. De adviesraden moeten een advies geven, een tijdstip
waarop is hier niet voor gegeven. Ook kunnen de aanwezigen de
adviesraden van input voorzien. Opgemerkt wordt dat in de Berichten
van de Brink continue de adresgegevens c.q. contactgegevens komen te
staan zodat dit voor iedereen duidelijk is. Daarnaast is aangegeven dat
de onafhankelijkheid zeer belangrijk is en gewaarborgd moet worden.
In het advies moet goed naar de onafhankelijkheid worden gekeken.
Vaart Welzijn – Jaarverslag 2015
Vaart Welzijn – Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2016
Hulp bij het huishouden – uitspraak Centrale Raad van Beroep
Hulp bij het huishouden – faillissement Solace ATC
Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst Burgerparticipatie (6 oktober) → dit
is in de Nieuwe Kolk. Aaftien stuurt deze uitnodiging door.
Scenario’s sociaal domein (22 september)
Netwerkbijeenkomst op 20 september a.s. → indien men hier naar toe
wil dan moet dit voor 13 september aangegeven worden. Klaasje,
Hannie en Jeanette (eventueel Corrie) gaan hier naar toe.

3.

Verslag 22 juni 2016
Het verslag van de vergadering van 22 juni 2016 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.

4.

Communicatie WMO
Corrie heeft na afloop van een bijeenkomst met de rekenkamercommissie met
Reinald Lijster gesproken. Hierbij is afgesproken dat indien de RCPA een
onderwerp heeft m.b.t. de uitvoering dat dit dan bij Reinald neergelegd kan
worden.
Indien het beleid betreft dan wordt er voor gezorgd dat er een
beleidsmedewerker komt om e.e.a. toe te lichten.
Corrie wil nog wel graag een gesprek met Maarten Ton over de gehele
communicatie.

5.

Aaftien

Klaasje, Hannie,
Jeanette,
(Corrie)

Corrie

Ombudscommissie
- Zie brief adviesraden 12 juli en artikel DvhN, 27 juli
Dit punt is reeds besproken. De brief gaat ook naar de gemeenteraad.
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6.

7.

Cityline
Kees is bij een bijeenkomst van Alescon geweest en ook is gesproken om de
Cityline via Alescon te laten lopen (halte). Kees heeft hierover gesproken met
Rita Overdiep en Rita heeft aangegeven dat ze het goed vindt om hiermee
verder te gaan. Uitgezocht moet worden om hoeveel mensen het gaat en hoe de
frequentie zal moeten zijn.
Binnen het publiek vervoer is op dit moment een beweging gaande waarbij alle
35 gemeenten hebben gezegd dat ze een soortgelijke vorm van publiek vervoer
willen.
Er is een panel gemaakt binnen Groningen en Drenthe om te horen wat de
ervaringen zijn en ook om de verdere plannen te ontwikkelen. Het is de
bedoeling dat deze vorm van vervoer in alle gemeenten wordt opgezet en dit
kan dan de plek van het WMO vervoer innemen. De busjes moeten dan wel
flexibel door wijken kunnen rijden. Op 1 september a.s. is er weer een
bijeenkomst in Groningen en Kees gaat hierheen. In oktober is er ook nog een
congres maar hier kan Kees niet naar toe. Wellicht dat Elma kan gaan.

Kees

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Geen bijzonderheden.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Zie verslag overleg RCPA, PR, Jong Assen, 31 mei 2016 → beide raden vinden
het vreemd dat Jong Assen geen eigen budget heeft. Men kan eventueel wel een
subsidie aanvragen bij het Stila. Corrie geeft echter aan dat dit voor éénmalige
en wijkgerichte zaken bedoeld is.
Kees is geconfronteerd met het feit dat er een elektronisch patiëntendossier
ingevoerd is door de thuiszorg. Hiervoor moet men toestemming geven. Kees
heeft een brief ontvangen dat de schriftelijke rapportage niet meer wordt gedaan
en dat men binnenkort een brief krijgt met een code om een account te kunnen
aanmaken en in te loggen. Hier kun je dan ook je afspraken behandelen etc.
Afgevraagd wordt of dit wettelijk al toegestaan is. Corrie zal deze vraag aan de
landelijke cliëntenraad sturen. Kees gaat zelf ook informeren bij de politieke
partijen.

Kees, Corrie

Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Zie regionale trendrapportage banenafspraak, stand 4e kwartaal 2015.
Corrie geeft aan dat er misschien weer een afspraak gemaakt kan worden met
Werk in Zicht. Ook moet er wellicht nog een keer met Werkplein Drentsche Aa
gesproken worden hoe men daar zit met banen etc, en ook in relatie met
arbeidsgehandicapten.
Corrie geeft aan dat ze ook Mantelzorg en Respijtzorg wil gaan oppakken met
Eva.
8.

Corrie, Eva

Rondvraag en Sluiting
Er zijn geen rondvragen, vervolgens sluit Corrie de vergadering om twintig over
acht en wenst iedereen wel thuis.
Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 28 september 2016.

Corrie Overbeeke
voorzitter
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