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Nr. Omschrijving
1.

Actie

Opening en vaststelling agenda
Corrie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook de mensen
op de tribune worden welkom geheten, waaronder de heer Gerard Nienhuis.
De heer Nienhuis is van de cliëntenraad van Promens Care en hij wil graag
contact houden met de RCPA. Het idee is om één of twee keer per jaar een
vergadering van onze raad bij te wonen. De heer Nienhuis geeft aan dat door de
wijziging in de WMO er een andere cliëntenraad is ontstaan met o.a.
dagbesteding en begeleid wonen en deze is nu een jaar operationeel. De heer
Nienhuis is coach om de cliëntenraad te begeleiden. De bedoeling is om zich te
oriënteren wat het netwerk is en het is zeker goed om contact met elkaar te
houden. Hanny en Kees zullen na afloop kijken hoe dit het beste opgepakt kan
worden.
Corrie geeft aan dat dit de laatste vergadering is van dit jaar en ook is even
teruggekeken naar de afgelopen twee jaar. Het gaat goed met de RCPA,
iedereen is er zeer goed bij betrokken en heeft veel inzet. Ook de indeling in de
commissies is een goede vorm gebleken. Corrie wil iedereen voor de inzet en
inbreng bedanken voor het afgelopen jaar. Met de manier waarop men bezig is,
is men op de goede weg. Ook de nieuwe leden zullen volgend jaar zeker hun
weg wel vinden binnen de RCPA!

2.

Mededelingen en ingekomen stukken RCPA
 VNG: nieuwe afspraken HH thuiswonende Wlz-cliënten → hiervoor is
nu maar 1 indicatie meer nodig. Deze vorm is beter dan voorheen. Dit
kun je nu door middel van modules afsluiten of een totaalpakket.

3.

Verslag 23 november 2016
Het verslag van de vergadering van 23 november 2016 wordt zonder
wijzigingen goedgekeurd.
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4.

Terugblik gesprek met wethouder Wiersema d.d. 14 december 2016
De RCPA kijkt met plezier terug op het gesprek met de heer Wiersema.
De wethouder is op alle aangereikte onderwerpen (publiek vervoer,
digitalisering en informatievoorziening, Vaart Welzijn / buurtteams /
keukentafelgesprekken) uitvoerig ingegaan. Daarbij gaf hij aan dat
Communicatie volgend jaar speerpunt 1 is voor de gemeente.
Aaftien heeft een mail van Irma Twickler ontvangen waarin zij aanbiedt een
toelichting te komen geven op het brede terrein van ‘de toegang’, eventueel
samen met de participatieraad. De RCPA spreekt de voorkeur uit om dit apart te
doen in een werkoverleg van de raad. Aaftien zal dit aan Irma Twickler
doorgeven.

Aaftien

Er is geconstateerd dat het spreekuur van de ombudscommissie niet vermeld is
in het gezinsblad van afgelopen week.
5.

Cliëntondersteuning
- Aangepaste notitie RCPA d.d. 28 november.
- Conceptnotitie gemeente Assen m.b.t. cliëntondersteuning na 1 januari
2017.
De conceptnotitie van de gemeente wordt eerst besproken met het college van
B&W, vervolgens worden een voorstel en folder gemaakt die zullen worden
voorgelegd aan de RCPA en de participatieraad.
Corrie en Eva hebben een gesprek gevoerd met Rita Overdiep en Gert
Wildeboer. De gemeente vroeg zich af of de participatieraad en RCPA wel op 1
lijn zaten. De gemeente neemt nu alle punten mee. Over de cliëntondersteuning
komt nog een vraag om een advies.
Kees heeft een aantal vraagtekens bij het onderwijsveld als vindplaats. Dit is
meer een signalering. Ook staat er WMO-adviesraden, maar die zijn er niet
meer in Assen. De term regieondersteuner wordt genoemd in plaats van
cliëntondersteuning. Door de RCPA is aangegeven dat dit verwarring gaat
opleveren.

6.

Schuldhulpverlening – stand van zaken
Hier is nog geen verdere informatie over ontvangen.

7.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Aaftien, Hannie en Corrie zijn op 2 december jl. bij de gemeente geweest i.v.m.
inkoop sociaal Domein. Jeroen Brouwer heeft hierover informatie gegeven. De
gemeente is met 210 zorgaanbieders in zee gegaan waarvan er 170
zorgaanbieders in Assen zijn. Dit zijn tweejarige contracten met drie keer een
optie om te verlengen met ingang van 2017. De inkoopprocedure is zorgvuldig
gedaan. Gien vraagt of de lijst is in te zien. Volgens Corrie is dit wel het geval
omdat dit openbaar moet zijn zodat de cliënt kan kiezen. Aaftien zal de lijst bij
Jeroen Brouwer opvragen.

Aaftien

Eva en Aaftien zijn naar gesprekken met de Raad van openbaar bestuur geweest
i.v.m. de vraag hoe de decentralisaties worden uitgevoerd in Assen. Hier komt
nog een rapport van.
Corrie is naar een groepsinterview geweest van de Arbeidsmarktregio in
Groningen. Een aantal mensen was hiervoor uitgenodigd om te kijken hoe de
inspraak in de arbeidsmarktregio geregeld is.
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Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Werkplein Drentsche Aa verhuist met ingang van 2 januari a.s. (ze gaan
verspreid over de stad zitten). Dit ook in het kader van dat ze meer onder de
mensen moeten komen. Ook zit er een deel in de werkwereld. Gien geeft aan
dat het vind- en verbindplekken zijn. Hierdoor komen er flexplekken. De
signalen hierover zullen in de gaten gehouden worden.
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Geen bijzonderheden.
8.

Rondvraag en Sluiting
Aaftien → vraagt wie naar de nieuwjaarsbijeenkomst gaan op 9 januari a.s. van
16.30 tot 18.30. Hier gaan een aantal leden van de RCPA naar toe.
Joke → heeft tijdens de vergadering het overzicht van de lief en leedpot
uitgereikt.
De heer Nienhuis (Promens Care) → vraagt zich af of de RCPA iets van de
gemeente Assen is of wettelijk. Corrie geeft aan dat dit wettelijk is. In Assen
zijn hiervoor 2 adviesraden ingesteld. De RCPA kijkt vanuit het perspectief van
de cliënten, de participatieraad vanuit het algemeen belang.
Corrie sluit vervolgens de vergadering om kwart over acht en wenst iedereen
wel thuis.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2017.

Corrie Overbeeke
voorzitter
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