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Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Corrie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook zijn Peter
Oldejans en Martine Gabry van de gemeente aangeschoven en zij worden in het
bijzonder van harte welkom geheten.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken RCPA

Actie

Voorbereiding bijeenkomst cliëntenplatforms
Aaftien heeft indertijd Kees en Klaasje aangemeld. Misschien zijn er nu meer
leden in de gelegenheid naar deze bijeenkomst te gaan.
Er zijn trouwens nog geen nieuwe data gekomen. Hier komt dus een vervolg op.

Financiële besluiten PGB 2017 Jeugdwet en Wmo (Peter Oldejans en
Martine Gabry)
Een aantal weken geleden zijn de regels en bijlagen toegestuurd. Hier is tijdens
de vergadering een toelichting op gegeven. Peter is beleidsadviseur jeugd. De
nadere regels gaan niet alleen over de WMO maar ook over de jeugdwet.
Het resultaat gericht inkopen en aanpassing van de verordening is hierin
opgenomen.
De nadere regels worden vastgesteld door het college, niet door de
gemeenteraad. De gemeenteraad wordt wel geïnformeerd. Er hoeft geen advies
gevraagd te worden, wel wil de gemeente graag de input vanuit de adviesraden
hebben.
De beleidskaders staan vast evenals de verordening. Wel is afgesproken in de
loop van dit jaar nog een keer de discussie aan te gaan over de kaders.
Vanavond is gesproken over de punten die gewijzigd zijn.
Door de samenvoeging van de WMO en de jeugdwet is dit ingewikkelder
geworden.
De nadere regels zijn tijdens de vergadering per hoofdstuk toegelicht.
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Eigenlijk zouden de regels geldig moeten zijn vanaf januari. Met de
participatieraad is een afspraak gemaakt voor begin april . Indien er vragen zijn
is het verzoek om deze uiterlijk voor het eind van de maand te stellen met
uitloop naar de eerste week van april.
Eva vraagt hoe het gaat over de huishoudelijke hulp (algemene voorziening).
Peter geeft aan dat zoals het nu vorm is gegeven dat dit voldoet aan de criteria
zoals de wetgeving voorschrijft. Het vaststellen van de eigen bijdrage staat in de
verordening.
Bij hoofdstuk 8, kwaliteit, geeft Eva aan dat er maar drie doelgroepen worden
benoemd. Is het niet verstandiger om die drie weg te laten of o.a. erbij te
vermelden. Indien dit breder is dan kan dit ook anders geformuleerd worden, dit
is een prima aanvulling!
De gemeente heeft een specifieke mantelzorgwaardering uitgesproken, dit staat
niet in het stuk vermeld. Dit punt neemt Martine mee.
Er wordt gesproken over een resultatenplan, in de begripsbepaling staat dit niet
vermeld en er wordt afgevraagd waarom het gespreksverslag niet staat vermeld.
Martine geeft aan dat dit komt door hetgeen in de definiëring van de
verordening staat. M.b.t. cliëntondersteuning wordt aangegeven dat er
voorafgaand op gewezen wordt dat hier gebruik van gemaakt kan worden.
Ook staat er in het stuk vermeld dat er advies gevraagd kan worden bij de
adviesinstanties, dit kunnen verschillende adviseurs zijn zoals medische
adviseurs o.i.d. (externe deskundigheid).
M.b.t. het persoonlijk verschijnen wordt aangegeven dat er ook moet staan dat
er op bezoek wordt gegaan indien iemand niet persoonlijk kan komen. Dit punt
neemt Martine mee.
Indien er nog meer vragen zijn, dan kunnen deze naar Peter gestuurd worden,
het verzoek is om Jenny ook hierin mee te nemen. Corrie gaat overleggen met
de participatieraad of er een advies uitgebracht gaat worden of niet. Na het
gesprek met de participatieraad is dan ook bekend hoe hier vervolg aan gegeven
wordt.
Peter en Martine worden bedankt voor hun inbreng tijdens de vergadering.
De werkgroepen WMO en Jeugd zullen dit punt verder oppakken en per
onderdeel de vragen stellen. De vragen moeten dan begin week 14 aangeleverd
worden (uiterlijk 3 april a.s.) waarna Corrie dit in brief aan B en W op kan
stellen.

Corrie

Doorontwikkeling monitor sociaal domein
Corrie en Gien hebben 29 maart hier een gesprek over met Sander Spijker.

Corrie/Gien

Stand van Zaken Wtcg
Vanmiddag is er nog een stuk doorgestuurd dat van Gert Wildeboer is
ontvangen. Op dit moment wordt onderzocht of er andere mogelijkheden zijn
om naast de collectieve zorgverzekering ook nog andere dingen te kunnen doen.

Ingekomen stukken:


Aaftien heeft een mail ontvangen van Lambertus Luik over het
telefonisch servicecenter. Dit moet anders ingericht worden en dit
willen ze presenteren aan beide adviesraden tezamen. Gevraagd zal
worden of hij tijdens het informele overleg van 12 april a.s. kan komen.
Gevraagd zal worden aan de participatieraad of ze dan kunnen
aanschuiven.
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3.

Tijdens het eerste werkoverleg is de heer Stienstra (Europese
commissie) aanwezig om een toelichting te geven over
werkgelegenheid en hoe wij hier ook op in kunnen spelen.

Verslag 22 februari 2017
Het verslag van de vergadering van 22 februari 2017 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Uitnodiging optimaal leven → Hannie, Elma en Klaasje zijn hier geweest. Het
was een vervolg op de bijeenkomst van oktober. Nu zijn de plannen
gepresenteerd. De centrale vraag was hoe je zorg kunt verbeteren van mensen
met langdurige psychische kwetsbaarheid. Er worden teams gevormd waar alle
zorgvormen in vertegenwoordigd zijn en dit is een soort maatwerk. Hannie
houdt de contacten aan.
Camilla en Klaasje hebben nog niets vernomen van Gert Jan Overduin.

4.

5.

6.

Advies beleidsplan armoede en Schuldhulpverlening 2017-2021
Joke, Gien en Jeanette hebben het voorwerk gedaan. De opmerkingen zijn op
papier gezet en dit stuk hebben de leden ontvangen. Het advies moet voor 6
april a.s. bij de gemeente zijn.
Tijdens de vergadering zijn de opmerkingen doorgenomen.
Joke, Gien en Jeanette worden bedankt voor hun punten. Als er nog meer
punten zijn dan hoort Corrie dit graag. Indien mogelijk zal zij het conceptadvies
eerst mailen aan de leden van de RCPA.
Jaarverslag 2016
Aaftien heeft dit verslag opgesteld, het ziet er goed uit en Aaftien wordt
hiervoor bedankt. Het jaarverslag is pagina voor pagina doorgelopen. Aaftien
gaat een kleine aanvulling toevoegen waarna het verslag afgerond wordt.
Daarna wordt het verslag ook naar de externe organisaties gestuurd.

Corrie

Aaftien

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Het jaarverslag van de UBA wordt binnenkort toegestuurd.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Cityline → Kees geeft aan dat er een panel is geweest van gebruikers waarbij
hij betrokken is. Er zijn ongeveer 1000 passagiers per week. Dit was de
doelstelling. Mensen met de WMO-pas hebben tot en met juli vrij reizen.
Opvallend is dat het taxivervoer niet minder is. De verhouding is 60-40 tussen
de betalende passagiers en mensen met de WMO-pas. Nu is men bezig om een
enquête te houden. De proef loopt door tot juli. De gemeente Assen doet mee
aan het project van de totale provincies Groningen en Drenthe, mits de
gemeente besluit om het project van de Cityline te continueren.
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Geen bijzonderheden.

7.

Rondvraag
Camilla → heeft zich aangemeld voor de cursus politiek actief, hierdoor mist ze
2 werkoverleggen.
Hannie → geeft aan dat de netwerkbijeenkomst VN-verdrag op 28 maart a.s. is,
hier gaat niemand naar toe.
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Goed wonen voor iedereen → deze bijeenkomst is op 4 april a.s., Hannie en
Elma gaan hier onder voorbehoud naar toe.
8.

Hannie/Elma

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

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 26 april 2017.

Corrie Overbeeke
voorzitter
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