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Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Corrie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vandaag is er
een behoorlijke agenda en deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken RCPA
 Vereenvoudiging Participatiewet en Wet banenafspraak → dit stuk
heeft iedereen ontvangen. Wat opvallend is, is dat de gedetacheerde
banen er officieel bijgeteld worden.
 Verslag Werkplaats Jeugd → dit is een goed en interessant verslag. Er
wordt nog verder onderzoek gedaan en ook komt er nog een vervolg.
 Corrie heeft een verheugende mededeling, Jong Assen heeft een
subsidie van € 7500,-- per jaar gekregen. Jong Assen doet veel dus is
het goed dat ze een subsidie hiervoor krijgen.
 Vanuit de AVI zijn 5 enquêtevragen gekomen. Dit moet voor 30
november ingediend worden. Aaftien stuurt dit door naar Corrie zodat
Corrie dit kan invullen.

3.

Actie

Aaftien
Corrie

Verslag 26 oktober 2016
Het verslag van de vergadering van 26 oktober wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Met betrekking tot de jeugd vraagt Camilla of al bekend is hoe dit gaat in de
participatieraad. Op dit moment zijn hier nog geen nieuwe leden vanuit de
participatieraad voor.

4.

Reactie gemeente op preadvies Verordening maatschappelijke
ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Assen
Een aantal punten zijn overgenomen, maar in algemene zin geeft Kees aan dat
er vaak staat dat een advies niet is aangenomen omdat dit in allerlei soorten
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wetgeving is geregeld. Echter, als je een cliënt bent is dit niet duidelijk.
Misschien dat er een module kan komen waar een aantal wetgevingen bij
komen te staan zodat dit duidelijk is.
Corrie geeft aan dat ook is gevraagd om dit in de toelichting te willen uitwerken
of in een bijlage op te nemen. Dit wordt echter niet overgenomen.
Dit stuk gaat nu naar de gemeenteraad en misschien kunnen we de
gemeenteraad hierover informeren. Corrie geeft wel aan een verordening een
juridisch document is. Het is veel belangrijker dat het besluit duidelijk is.
5.

Verslag symposium Publiek Vervoer
Dit duidelijke verslag heeft Elma gemaakt. Ze heeft een toelichting gegeven op
haar zorgen. De gemeente zegt tegen een vervoersbedrijf dat het goedkoper
moet, maar dan is het risico dat er chauffeurs moeten worden ontslagen en
vervolgens worden er werkloze buschauffeurs aangetrokken om dit werk uit te
voeren om weer werkritme op te doen. Het zijn dan andere chauffeurs die al in
de bijstand zitten. De angst is dat er hierdoor een verdringing van
arbeidsplaatsen is.
De vraag is hoe dit gemonitord kan worden. We kunnen wel onze zorg hierover
uitspreken. Dit punt zal aan wethouder Wiersema worden voorgelegd.

6.

Cliëntondersteuning (suggesties, adviezen en vragen, versie 14-11-2016)
Eva heeft samen met Kees een afspraak gepland met twee mensen van de
cliëntenraad en twee mensen van de participatieraad. Gisteren heeft Eva ook
overleg gehad met Rita Overdiep. Rita heeft aangegeven dat zowel de
cliëntenraad als de participatieraad hun input geven zodat dit meegenomen kan
worden in het voorstel. Daarna gaat het opnieuw naar de raden. Dan wordt het
een gevraagd advies. Vermoedelijk wordt de input door beide raden apart
ingediend.
Gien stelt voor bij ervaringsdeskundigen een aanpassing te doen, Eva gaat dit
punt nog aanpassen. Indien er nog andere ideeën zijn, gaat Gien dit nog
doorgeven.
Tijdens de bijeenkomst van a.s. vrijdag wordt dit document door Eva uitgereikt.
Na het gesprek stuurt Eva dit document door naar Corrie en Aaftien.
Maandag wordt het stuk naar Rita Overdiep gestuurd.

7.

Vaart Welzijn
Jaarplan 2016 (+ bijlage) en rapportage 2e kwartaal 2016.
Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

8.

Schuldhulpverlening
Samenvatting besluiten Beleidsplan SHV 2012-2016
De samenvatting uit het vorige beleidsplan heeft iedereen ontvangen.
Er is wel wat gebeurd, maar dit is nog lang niet voldoende. De GKB werkt nu
wel stukken beter en de wachttijden zijn ook verminderd. Ook wordt de intake
bij de mensen thuis gedaan.
De procedure laat nog even op zich wachten. De gemeente is nu een
conceptbeleidsplan aan het maken met input vanuit de werkgroep
schuldhulpverlening. Hier moet nu op gewacht worden. Dit wordt pas volgend
jaar in de raad besproken.
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9.

Voorbereiding gesprek met wethouder Wiersema
De volgende punten zullen worden besproken:
 Vaart Welzijn / Buurtteams
 Publiek Vervoer
 Digitalisering en informatievoorziening
 Keukentafelgesprekken
Kees vraagt of het parkeerbeleid in het centrum ook besproken kan worden.
Aangegeven wordt dat bewoners nog wel een papieren vergunning kunnen
aanvragen. Dit moet wel aangevraagd worden en men moet uitleggen waarom.
Het parkeerbeleid is niet als maatwerk te maken. Parkeren valt niet onder de
cliëntenraad en zal niet besproken worden tijdens de volgende vergadering.
Gien vraagt ook of de collectieve zorgverzekering besproken moet worden.
Mensen met een laag inkomen vernemen niets van de verhoging van de
zorgverzekeringen, dit wordt gecompenseerd met de zorgtoeslag.

10.

Cliëntenparticipatie arbeidsmarktregio
Hier zijn we een stukje verder mee. De LCR is hiermee bezig en die heeft een
onderzoek gedaan onder de partners in de regio Groningen. UWV en Werk
inzicht en gemeente zijn de partners. Daarna zijn alle cliëntenraden
aangeschreven. Dit zijn ook de cliëntenraad van de UWV, van de gemeente en
van WSW-bedrijven. Gevraagd is of die mee willen doen aan een nader
onderzoek. Corrie heeft hierbij aangegeven dat ze dit wil.
Corrie heeft een enquête ingevuld en verstuurd. Op 13 december a.s. komt er
een groepsinterview met een aantal organisaties en raden en dit wordt in het
UWV werkbedrijf gehouden. Corrie is wel heel benieuwd wat hieruit komt.
Zij gaat hiernaar toe en houdt de RCPA op de hoogte.

11.

12.

Vergaderschema 2017
Aaftien gaat het schema nog iets aanpassen en rondmailen.
Kees vraagt of het handig is om voor augustus wel iets in te plannen onder
voorbehoud. Dit wordt niet ingepland, maar mocht het nodig zijn dan kan altijd
een vergadering worden afgesproken.

Corrie

Aaftien

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Geen bijzonderheden.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Eva heeft een mail ontvangen die Aaftien heeft doorgestuurd inzake het goed
voeren van een keukentafelgesprek. Op de website Mijnkwaliteitvanleven.nl
staat een vragenlijst. Eva heeft deze mail ook zelf ontvangen. De vragenlijst kan
alleen ingezien worden indien je jezelf aanmeldt. De mail is feitelijk reclame.
Hier hoeft de RCPA niets mee te doen.
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Geen bijzonderheden.

13.

Rondvraag en Sluiting
2 december inkoop sociaal domein → Klaasje, Corrie, Hannie en Aaftien gaan
hier naar toe. Dit is in het gemeentehuis.
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Corrie sluit vervolgens de vergadering om negen uur en wenst iedereen wel
thuis.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 21 december 2016.

Corrie Overbeeke
voorzitter
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