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Plaats:
Datum:
Aanwezig:

Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 26 oktober 2016
Corrie Overbeeke (voorzitter), Hannie Hoogeveen, Klaasje van der Ley, Gien
Warries, Camilla Jongman, Eva Koerselman, Kees Veenvliet, Joke Hak,
Jeanette Kleene

Gast:
Afwezig:

Aaftien Schlundt Bodien (mk), Elma van Lienen (mk)

Notuliste:

Monique Loppersum

Nr. Omschrijving

Actie

1.

Opening en vaststelling agenda
Corrie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Hannie is samen met Elma bij de bijeenkomst van EPA (Ernstig Psychiatrische
Aandoening) geweest, in een volgend overleg komt hier nog een samenvatting
van.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken RCPA
 Hannie en Corrie zijn bij de officiële opening van Vaart Welzijn
geweest. Ruud Wiersema heeft dit officieel geopend en een wens
opgeschreven. Daarna heeft ook Hennie Luppes door middel van een
fles tegen de muur te gooien Vaart Welzijn geopend.
 Minicongres Mantelzorg – 1 november 2016 → Eva, Corrie, Hannie en
Jeanette gaan hier naar toe.
 Verslag symposium Publiek Vervoer (ter info) → dit is een goed
verslag. Een volgende vergadering wordt hierop teruggekomen als Elma Elma
aanwezig is.
 Eindrapport praktijkroute banenafspraak (ter info) → dit is een groot
rapport, maar gaat niet specifiek over Assen, het is een landelijk
gebeuren.
 Elk kwartaal komt er een monitor uit over hetgeen in het afgelopen
kwartaal is gebeurd, dit wordt in de gemeenteraad behandeld. A.s.
donderdag wordt de monitor van het 3e kwartaal behandeld. Deze heeft
de RCPA niet gekregen terwijl dit wel de bedoeling was. In het
weekend is Corrie gemaild door de PvdA en hier is de melding van
gekomen dat er ook iets staat over de ombudscommissie en de mevrouw
die mailde vroeg zich af of de RCPA ook bij de uitvoering betrokken
was. Frans van Kemenade en Corrie hebben aangegeven dat dit niet het
Corrie
geval is. Later heeft Corrie de monitor alsnog geprint. Hierin staat
vermeld dat er nu met de ombudscommissie 1x per maand wordt gestart
met als locatie bovenin De Nieuwe Kolk, hierdoor is de verwachting dat
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niemand hier naar toe gaat. Ook wordt door de RCPA aangegeven dat
één keer per maand te weinig is en daarnaast is er geen enkele
communicatie over geweest. Tevens zal Corrie Rob Kah er nog op
wijzen dat de RCPA de monitor graag structureel gemaild wil hebben.
Dit punt wordt nog vervolgd.
3.

Verslag 28 september 2016
Het verslag van de vergadering van 28 september 2016 wordt op bladzijde 3
punt 7 aangepast. Zoals de zin er nu staat ‘of de gemeente nog wel moest
faciliteren omdat men het belangrijk vindt dat eigen kracht voorop gaat’ is te
drastisch. Er werd bedoeld met het oogmerk op eigen kracht voorop dat
informatievertrekking misschien overbodig is.
Voor het overige wordt het verslag goedgekeurd.

4.

Preadvies Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp
gemeente Assen
Dit document is reeds gemaild. Van de participatieraad is het préadvies al
ontvangen. De Participatieraad gaat nog wel een groter advies geven.
Na het besluit van het college moet de RCPA nog een formeel advies geven.
De RCPA wil ook betrokken worden bij de manier van het uitvoeren. De
toelichting is nog niet gezien, maar deze zal ook niet veel duidelijker zijn. Een
verordening is altijd lastig te lezen. Wat wel storend is zijn de begrippen die
door elkaar worden gehaald. Indien de begrippen naast elkaar staan weet men
waar het voor staat en dat maakt het wat duidelijker.

5.

Cliëntondersteuning
Er zijn nu twee verslagen ontvangen en hier is de RCPA blij mee. Afgevraagd
wordt of er nu een ongevraagd of gevraagd advies gegeven moet worden. In de
stukken staat namelijk dat er een advies gevraagd zal worden.
Pieta Claus van de PR heeft een mail gestuurd voor een bijeenkomst in het
gemeentehuis op 15 oktober jl. Eva en Kees konden hier niet naar toe. Als
gevolg daarvan zijn de stukken opgestuurd. MEE Drenthe wordt voor
problematische situaties ingeschakeld. Kees geeft ook aan dat echt
onafhankelijkheid niet haalbaar is, je blijft altijd ergens van afhankelijk. De
werkgroep van de RCPA zal dit bespreken en terugkoppelen.
Corrie zal bij Frans van Kemenade aangeven dat het dan beter is om een
adviesaanvraag af te wachten.
Tevens zal Eva de tijdsplanning opvragen bij Rita Overdiep.

6.

7.

Schuldhulpverlening
Hier is op dit moment weinig over te melden omdat we nog niet verder zijn. Op
dit moment wordt er gewerkt aan een conceptbeleidsplan. Corrie gaat de
planning opvragen bij Marije van Haeften.

Corrie
Eva

Corrie

Rapport enquête zorgkosten
Deze heeft iedereen ontvangen. De heer Van Kemenade en Corrie hebben hier
een gesprek over gehad met Gert Wildeboer en Marjan Lakeman van Werkplein
Drentsche Aa. Er zijn 91 mensen die gereageerd hebben, dit is te weinig om de
enquête representatief te laten zijn. Dit is een probleem aangezien de
adviesraden deze enquête wilden gebruiken om aan te tonen dat je niet iedereen
bereikt en ook niet de mensen die wel boven de 120%-norm zitten maar veel
zorgkosten hebben. Marjanne gaat wel verder met deze collectieve verzekering.
We hebben nog een jaar de tijd om te proberen om dit beleid te veranderen.
De opmerkingen die uit de enquête zijn gekomen hebben de leden van de RCPA
niet ontvangen. Beide adviesraden willen dat er meer gebeurt dan een
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collectieve verzekering. Gert gaat onderzoeken hoe de regeling bij BorgerOdoorn in elkaar zit en of dit ook toepasbaar is voor Assen. Dit is al een hele
stap vooruit. In de verordening WMO staat ook dat er geld beschikbaar kan
komen voor een eenmalige bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten.
8.

Programma Aandacht voor iedereen (AVI)
Wat gaat er goed en wat kan beter in het sociaal domein?
Ervaringen en aanbevelingen vanuit Drenthe en Overijssel
Eva merkt op dat wat ze in de tekst vermelden niet in de aanbevelingen staat en
andersom. Corrie geeft aan dat de informatievoorziening heel slecht is.
Corrie geeft ook aan dat ze binnenkort weer een gesprek heeft met Rob Kah.
Informatievoorziening is op alle fronten belangrijk. Gien geeft aan dat Vaart
Welzijn nog totaal geen bekendheid heeft bij de inwoners van Assen. Hierover
is enige tijd gediscussieerd en de conclusie is dat de informatievoorziening veel
beter moet dan nu het geval is.

Corrie

Klachtenopvang in de WMO → hierin werd ook verwezen naar de
ombudsman
Dit document is ter kennisname.
9.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
A.s. vrijdag is de bijeenkomst met Jong Assen. Dit is van half vier tot half zes.
Ook komt de rijdende rechter op deze locatie toevallig opnames maken. Jong
Assen gaat een korte presentatie houden over wat ze doen.
Camilla heeft ook een uitnodiging gekregen van een vooraankondiging van het
afscheid van de voorzitter van Jong Assen. Dit is op 9 december a.s. Klaasje en
Camilla gaan hiernaar toe.

Klaasje/
Camilla

Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Kees geeft aan dat het parkeerbeleid in Assen nieuw is en dat dit wordt
gedigitaliseerd. Corrie heeft gezien dat dit in de gemeenteraad is behandeld, hier
heeft ook een mevrouw waarvoor het niet haalbaar is ingesproken. Hier wordt
door de gemeente nu verder naar gekeken. Het nieuwe parkeerbeleid is nog niet
aangenomen. Door de digitalisering worden een aantal mensen buiten spel gezet
waarvoor dit moeilijk is. Dit punt is uitgebreid in de gemeenteraad behandeld.
Ook zijn er een paar vragen gesteld.
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Afgelopen week is door de werknemers van Alescon een CAO boekje
ontvangen ingaande per 1 januari 2015. Deze is geldig tot 1 januari 2018.
10

Vergaderschema 2017
Een aantal data zijn doorgegeven en dit wordt de volgende keer behandeld.

11.

Rondvraag en Sluiting
Er zijn geen rondvragen en Corrie sluit vervolgens de vergadering om negen uur
en wenst iedereen wel thuis.
Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 23 november 2016.

Corrie Overbeeke
voorzitter
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