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Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Corrie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda
wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken RCPA
 Voortzetting pilot Cityline in 2017 → Kees geeft aan dat er een
provinciale panelbijeenkomst is geweest en hierbij is een conceptbestek
besproken. Dit ziet er redelijk goed uit. De intentie is om de kleine
taxibedrijven die er nu rijden een voorsprong te geven boven
Connexion en Arriva etc. Ze kijken eerst naar de partijen die nu het
vervoer al uitvoeren. Het publiek vervoer (Wmo) in alle gemeentes van
de provincies Groningen en Drenthe moet dit jaar worden aanbesteed en
het gaat vervolgens volgend jaar in. Hierbij wordt overkoepelend
gekeken. Elke gemeente moet aangeven of ze met het project mee doen
aangezien het een gemeentelijke aanbesteding is en niet een provinciale
aanbesteding. Een stadspanel heeft aangegeven dat er weinig animo is
voor de Cityline. Echter wordt er nu wel gehoord dat er meer gebruik
wordt gemaakt van de Cityline.
 Kwaliteit van zorg (Participatieraad, 15 febr.) → voor de toelichting
hierop is een uitnodiging geweest om tijdens de vergadering van de
participatieraad dit te doen. De datum is 15 februari a.s. Corrie, Klaasje,
Hannie, Kees, Jeanette, Gien en Joke gaan hier naar toe.

Actie

 Nieuwsbrief optimaal leven EPA (ernstig psychische
aandoeningen) → dit is ter informatie.
 Kennismakingsgesprek bestuur PCOB → Reint van der Laan en
Jannie de Klein-Beekelaar komen in het werkoverleg van de
RCPA kennis maken.
 Cliëntondersteuning (brief LCR) → dit is ter informatie.
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 Corrie heeft samen met de heer Van Kemenade een gesprek gehad
met Rob Kah (programmamanager sociaal domein). Hier is over
de communicatie gesproken en over de inkoop aanbesteding.
Eens per kwartaal gaat er een monitoring naar de gemeenteraad
en deze wordt ook naar de RCPA gestuurd om hier naar te kijken.
De bedoeling is om de uitvoering van de 3 D’s te volgen: hoe
werkt dit nu allemaal in de praktijk.
 De Sociale Alliantie Assen (SAA) – waarin de RCPA
vertegenwoordigd is – heeft een brief aan de gemeenteraad
gestuurd over het eventueel instellen van en het deelnemen aan
een Sociaal Ervaringspanel. De gemeenteraad heeft deze brief
voor advies doorgestuurd aan het college van B en W.
Aaftien
Aaftien zal de brief van de SAA aan de leden mailen.
 Promens Care komt met het signaal dat mensen met een
verstandelijke beperking niet goed terecht kunnen bij de
buurtteams. Er zal eerst met Hennie Luppes en Gert Wildeboer
hierover gesproken worden omdat er meer problemen
gesignaleerd zijn. Over dit punt is enige tijd gediscussieerd.
 De gemeente Assen heeft commentaar gehad van het Ministerie
over de HH1, dit mag geen algemene voorziening zijn en dit moet
worden aangepast. De gemeente is hier nu mee aan de slag om dit
aan te passen en de RCPA wordt hierover geïnformeerd.
 Er komt nog een collegevoorstel om terug te blikken op 2015 en
2016. Dan gaat er een streep onder het programma Doen.
 Het programma 2017 en 2018 is ontvangen en dit wordt ook aan
de RCPA verstrekt.
3.

Verslag 21 december 2016
Het verslag van de vergadering van 21 december 2016 wordt zonder
wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Spreekuur ombudscommissie → dit stond nu wel weer in het gezinsblad
vermeld.

4.

Toegang WMO
Terugblik gesprek Irma Twickler
Het inwonersplein is er niet meer zoals het bedoeld is. Er is een project
opgestart dat gericht is op het verbeteren van de samenwerking tussen de WMO
en de buurtteams. Het project heet De Toegang. De duur van het project is twee
jaar. Irma Twickler wordt over een half jaar weer uitgenodigd. Kees mist een
duidelijk plan. Het eindbeeld over twee jaar is dat alle vragen van de burgers
worden opgepakt door Vaart Welzijn.
Informatiebijeenkomst cliëntenplatforms inkoop voor Jeugd en WMO
De RCPA heeft hierop gereageerd. Er wordt nu naar een nieuwe datum gezocht
omdat de andere partijen niet gereageerd hebben. Corrie, Camilla (of Klaasje),
Eva, Gien (eventueel) en Aaftien gaan hier naar toe.

5.

Grondslag zorgpremie collectieve ziektekostenverzekering voor minima
(CZM)
Dit stuk is ter kennisneming. De vergoeding wordt eigenlijk elk jaar aangepast
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aan de verhoging van de zorgpremie.
Over de WTCG is ook niets gehoord, Corrie heeft een mail hierover gestuurd
naar Gert Wildeboer. Eind van dit jaar loopt het beleid af en we willen dit beleid
graag veranderen.
6.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Geen bijzonderheden.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Camilla en Klaasje hebben vrijdag a.s. een afspraak met Peter Oldejans over de
voortgang. Ook komen hierbij een aantal personen van de participatieraad mee.
Hannie heeft een artikel gelezen over een Psycholance voor verwarde mensen.
De Psycholance wordt door het Rijk beschikbaar gesteld. Er komt een spoedpoli
op het GGZ-terrein. Op 1 maart a.s. gaat dit van start.

Camilla/Klaasje

Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Hier zijn geen bijzonderheden over.
7.

Rondvraag
Er zijn geen rondvragen.

8.

Sluiting
Corrie sluit vervolgens de vergadering om twintig voor negen en wenst iedereen
wel thuis.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2017.

Corrie Overbeeke
voorzitter
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