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Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen
Plaats:
Datum:
Aanwezig:

Gast:
Afwezig:

Notuliste:

Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 28 september 2016
Corrie Overbeeke (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Hannie
Hoogeveen, Klaasje van der Ley, Gien Warries, Camilla Jongman, Eva
Koerselman
Kees Veenvliet, Elma van Lienen, Joke Hak, Jeanette Kleene (allen met
kennisgeving)
Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Corrie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Voor vandaag
zijn er een aantal afmeldingen waardoor we met een kleine groep zijn.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken RCPA
 Inspiratiebijeenkomst in de Nieuwe Kolk op 6 oktober a.s. inzake
burgerparticipatie. De kosten hiervoor zijn € 25,00 per persoon. Bij de
vooraankondiging is dit niet aangegeven. Indien men hier heen wil kan
men dit declareren. Besloten wordt dat de RCPA hier niet naar toe gaat.
 Uitnodiging over het meepraten over de toekomst van de EPA-zorg
(verbetering van de zorg voor cliënten met ernstig psychische
aandoening). Dit is op 5 oktober a.s. om 16.30 uur in het gemeentehuis.
Hannie, Camilla, Elma en Gien gaan hiernaar toe. Aaftien verzorgt de
aanmelding.
 Corrie gaat een voorlichting over de cliëntenraad geven aan de
werkgroep 55-plussers.
 Eva en Corrie hebben gesproken over de mantelzorg. Besloten is om
geen brief te schrijven naar de gemeente. Wel willen Eva en Corrie
Janine uitnodigen voor de informele vergadering (dit jaar). Dan wordt
aan haar gevraagd hoe dit allemaal precies in elkaar zit omdat er veel
onduidelijkheid is.
 Minicongres Mantelzorg 1 november 2016 → Eva, Hannie en Corrie
gaan hier naar toe, de definitieve uitnodiging moet nog wel afgewacht
worden. Eva vraagt zich af hoe de mantelzorgers hiervan op de hoogte
worden gebracht.
 Enquête Wtcg en uitzetting collectieve verzekering november 2015 –
januari 2016 → dit stond in de Berichten van de Brink en via de website
van de gemeente kan dit ingevuld worden. In de volgende vergadering
weten we waarschijnlijk de uitkomst.
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Jaarverslag 2015 Ombudsvrouw ISD → Frans van Kemenade en Corrie
hebben een gesprek gehad met Ruud Wiersema en hier is ook over de
ombudscommissie gesproken. Een lijst is aan Ruud Wiersema
meegegeven van hoe de ombudscommissie eruit moet zien waaronder
onafhankelijkheid, niet in het gemeentehuis zitten, eigen postadres,
eigen telefoon, twee keer per maand spreekuur, voorlichtingscampagne
houden (elke week in de Berichten van de Brink vermelden hoe de
commissie is te bereiken). Feitelijk komt het erop neer dat de
ombudscommissie heel erg bekend en onafhankelijk moet zijn.
Halfjaarrapportage 2016 Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) →
het is moeilijk om hier een lijn in te ontdekken. Klaasje en Camilla
zullen dit rapport nog doornemen met de werkgroep jeugd.

3.

Verslag 16 augustus 2016
Het verslag van de vergadering van 16 augustus 2016 wordt behoudens de
naamswijziging van Reinoud in Reinald goedgekeurd.

4.

Schuldhulpverlening
De volgende documenten zijn door Corrie verstuurd:
 Planning beleidsnota SHV
 SHV-beleidsplan 2013-2016 (ter info advies RCPA dec. 2012)
 Presentatie De Vaart €rin!
Er moet een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening komen. Corrie heeft ook
nog een samenvatting van het huidige beleidsplan gestuurd. Marije gaat samen
met Gert Wildeboer een concept voor het nieuwe beleidsplan maken. Daarna
komt de werkgroep bij elkaar om feedback hierop te geven. Ook zal daarna de
RCPA om advies gevraagd worden.
De wachtlijst bij de GKB mocht maximaal 4 weken duren, maar dit is
momenteel maar 7 werkdagen, hetgeen een goede zaak is. De wachttijd voor
spoedeisende hulp is nu slechts 24 uur.
De GKB gaat ook naar de mensen toe in plaats van iedereen uit te nodigen.
Waar wel een punt van is gemaakt is de nazorg. Daar heeft de GKB geen geld
voor. In het advies zal worden meegenomen dat men de nazorg nodig heeft.
Sommige mensen hebben daarnaast altijd begeleiding nodig. De GKB wil dit
wel doen, maar heeft hier geen budget voor. Ook Vaart Welzijn heeft hier geen
budget voor. Corrie zal dit probleem ook nog neerleggen bij Humanitas.
Op 12 oktober a.s. komt Marije bij de participatieraad hier uitleg over geven.
Ook de RCPA is hier welkom, echter er is dan een informele vergadering.
Corrie zal de RCPA informeren zodra er bijzonderheden zijn.
De Vaart €rin is een vroegsignalering, hier is de vorige keer reeds over
gesproken.

5.

Cliëntondersteuning
Eindrapport Rekenkamercommissie uitwerking WMO → dit is meer ter
kennisneming. Morgen komt dit in de raadsvergadering.
Samenstelling werkgroep cliëntondersteuning → de werkgroep bestaat uit Eva,
Kees en Hannie.
Klaasje vraagt zich wel af hoe onafhankelijk MEE is. Aan de andere kant heeft
MEE wel jarenlange ervaring.
Eva geeft aan dat in de presentatie van Vaart Welzijn een aantal doelgroepen
wordt genoemd, terwijl de ondersteuning voor iedereen is die een zorgaanvraag
heeft. Vermoedelijk zijn dit voorbeelden van doelgroepen geweest.
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6.

Terugkoppeling AVI-bijeenkomst (20 september 2016)
De bijeenkomst was in de raadszaal, er waren ongeveer 20 personen.
Aan de hand van de punten is geprobeerd om vanuit de cliënt te kijken wat de
ervaringen zijn. Dit kon op grote vellen neergeschreven worden.
De tweede ronde was meer om te kijken wat de aanbevelingen zijn en of er een
rode draad uitgehaald kon worden. De aanbevelingen zijn opgeschreven en
besproken. Wat eruit gekomen is was zeer algemeen en het zijn steeds dezelfde
punten. Een verslag hiervan is gemaild.
De bedoeling was dat er regelmatig Drenthe breed met alle raden een
bijeenkomst wordt georganiseerd om elkaar op de hoogte te houden van hetgeen
wat speelt in de gemeentes.
Wat lastig is, is dat de raden per gemeente verschillend zijn.
Waar het ook op vast zit, is dat de gemeente nooit de regie voert. De gemeente
is echter wel verantwoordelijk.

7.

Terugkoppeling workshop scenario’s sociaal domein (22 september 2016)
Drie personen van de participatieraad en vier vanuit de RCPA (Eva, Camilla,
Jeanette, Gien) waren aanwezig. Alle vier de scenario’s zijn uitgelegd. Het was
een interactieve bijeenkomst. Eva heeft hier een toelichting op gegeven.
Aan de toegang moest inderdaad wat gebeuren en ook werd aangegeven dat de
informatievoorziening niet voldoende is. Echter was de vraag of de gemeente
nog wel moest faciliteren omdat men het belangrijk vindt dat eigen kracht
voorop gaat.
De scenario’s waren bedoeld als praatpapier en meningsvormend.
Gien geeft aan dat Rob Kah heeft opgemerkt dat de gemeente misschien wel
teveel op het bordje van Vaart Welzijn heeft gelegd.
De participatieraad had andere punten dan de RCPA, maar er zal ook wel een
overlap in zitten.
Het is nuttig om een reflectie over deze bijeenkomst te maken zodat Corrie dit
mee kan nemen bij de bespreking met Rob Kah. Indien dit voor 4 oktober wordt
aangeleverd kan Corrie dit meenemen.

8.

Terugkoppeling raadsbijeenkomst sociaal domein (27 september 2016)
Camilla is hier naar toe gegaan. In drie groepen is in gesprek gegaan met de
raadsleden. Vier vragen zijn gesteld in twee rondes. Camilla heeft hier een
toelichting op gegeven.
Communiceren kwam o.a. naar voren evenals de angst voor bezuinigingen.

9.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Geen bijzonderheden.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
De meeste bijzonderheden zijn al genoemd tijdens de vergadering.
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
De meeste bijzonderheden zijn al genoemd tijdens de vergadering.

10.

Rondvraag en Sluiting
Hanny geeft aan dat er een bericht staat dat de gemeente een budget heeft voor
langdurig zieken en gehandicapten. Dit bericht heeft Hannie ontvangen van de
landelijke cliëntenraad. Corrie gaat informatie hiervan opzoeken. Dit wordt ook
meegenomen met de bespreking met de heer Van Kemenade en Rob Kah.

RCPA 2016-09-28

Corrie

Pagina 3

Klaasje → heeft nog diverse afspraken staan, maar hier gaat ze dan t.z.t. een
terugkoppeling op geven.
Aaftien → geeft aan dat de declaraties niet meer naar Gert Wildeboer moeten
worden gestuurd, maar naar Gert Jan Overduin.
Eva → vraagt hoe het gaat met de archivering van de stukken. Gevraagd wordt
of ze dit kan weggooien. Aaftien heeft in principe alles nog digitaal.
Corrie sluit vervolgens de vergadering om kwart voor negen en wenst iedereen
wel thuis.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 26 oktober 2016.

Corrie Overbeeke
voorzitter
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