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Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Corrie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken RCPA

Actie

De vrouw van Frans van Kemenade is overleden en ze is in stilte
begraven. Namens de RCPA wordt een kaart gestuurd en deze wordt
door iedereen ondertekend.
Corrie is bij Ruud Wiersema geweest in verband met de wijzigingen bij
de participatieraad. Frans is hier afgetreden. Het is belangrijk dat er 2
raden blijven bestaan, dit is ook geen discussiepunt. De gang van zaken
wordt nu even afgewacht. Gisteren heeft Corrie een gesprek gehad met
Gert Jan Overduin en Rob Kah. Hierbij is ook de interimvoorzitter van de
participatieraad aanwezig geweest, dit is Willy van de Kolk. Het gesprek
is goed geweest. Volgende week heeft Corrie nog een gesprek met Willy
van de Kolk om de huidige stand van zaken door te nemen. Ook is
afgesproken om beide raden met elkaar kennis te laten maken met de
ambtenaren waar we het meest mee te maken hebben. De gemeente gaat
dit organiseren en dit wordt vermoedelijk in september.
Thieu Werter van de gemeente is bezig met een kadernota “governance
verbonden partijen”. Een verbonden partij is een partij die op welke
manier dan ook aan de gemeente verbonden is (zoals bijvoorbeeld de
GKB en Alescon). De nota wordt in juni in de gemeenteraad vastgesteld.
Op 16 mei komt deze bij B&W. Hier moet snel op gereageerd worden. In
de kadernota is heel veel wettelijk geregeld. Corrie kent deze regeling en
wil het advies hiervoor wel schrijven, dit moet op 11 mei ingeleverd
worden. Eva gaat dit stuk ook doornemen en punten bij Corrie
aanleveren.
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Er komt een rapport inzake cliëntervaringsonderzoek. De werkgroep
jeugd gaat hierover bellen met Gert Jan.
Er is een landelijke kindertelefoon, dit werd eerst uit het gemeentefonds
gehaald maar dit mag niet meer. In het meedoenbeleid wordt nu geld
gereserveerd voor de kindertelefoon.
De vertrouwenspersoon is ondergebracht bij Zorgbelang.
Er komt een krant (volgende week) inzake zorg en welzijn en financiën.
Deze krant wordt uitgegeven door Vaart Welzijn en de gemeente.
Stand van zaken Wtcg
Gert Wildeboer heeft gemaild. In mei komt dit onderwerp in de gemeenteraad
en op 18 mei is dit besluitvormend. De adviesraden worden tijdig betrokken bij
een maatregel.

Monitoring sociaal domein
Gien en Corrie hebben hier een gesprek gehad. Verder is hier nog niets op
gehoord. Dit wordt nog vervolgd.
Presentatie telefonisch service centrum
Deze is door iedereen ontvangen.
Jaarverslag UBA
Dit is door iedereen ontvangen.
Uitnodigingen
 Drentse PvdA Werkgroep Toegankelijkheid (10 mei, Beilen) → Elma
en Hannie gaan hier naar toe. Hannie gaat de aanmelding verzorgen.
 Themabijeenkomst Ervaringsdeskundigheid (10 mei, Meppel) → hier
gaat niemand naar toe.
 AVI netwerkbijeenkomst OV (15 mei, Coevorden) → Kees gaat erover
nadenken of hij hier mogelijk naartoe kan gaan.
3.

Verslag 22 maart 2017
Het verslag van de vergadering van 22 maart 2017 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.

4.

Advies beleidsplan armoede en Schuldhulpverlening 2017-2021
Het definitieve advies heeft iedereen ontvangen. Door ontwikkelingen bij de
participatieraad is dit iets vertraagd en is het advies doorgestuurd zonder dat dit
is gelezen door de leden van de RCPA. Dit stuk heeft ook in de krant gestaan en
er is veel aandacht aan ons advies gegeven.
Het advies is alsnog definitief vastgesteld. Op 11 mei wordt het raadsvoorstel
opiniërend behandeld, op 18 mei vaststellend.
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5.

Cliëntondersteuning
MEE Drenthe heeft de opdracht hiervoor gekregen. Dit is tijdelijk. Voor 2018
wordt dit aanbesteed. In mei worden we uitgenodigd om mee te denken over de
aan te besteden opdracht. Veel dingen moeten we als RCPA goed in de gaten
blijven houden.

6.

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
Hier is al uitgebreid over gesproken, dit ligt nu bij de gemeente.

7.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Geen bijzonderheden.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Hannie heeft een stuk over de ombudscommissie in de krant gelezen. Hier staat
helaas niet bij wanneer het spreekuur gehouden wordt. Dit is een gemiste kans.
Het jaarverslag van 2015 is net uitgebracht. Van 2016 is er nog geen
jaarverslag. Corrie hoort nog of dit nog komt. Ook heeft Corrie aangegeven dat
we als RCPA een evaluatie willen.
Kees krijgt misschien contact met iemand van de cliëntenraad van de Zorgzaak.
Inzake jeugd heeft Klaasje nog notulen gestuurd over de bijpraatafspraak met
Peter Oldejans en Jolanda van de Berg, Klaasje en Camilla waren hierbij
aanwezig. De participatieraad was niet aanwezig
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Elma heeft iemand gesproken die in de Doevenkamp woont. Veel cliënten van
de sociale dienst komen naar het gemeentehuis en dit is betaald parkeren of er is
een parkeervergunning nodig. Hier wordt op dit moment vaak een boete voor
uitgeschreven. Elma vraagt zich af of hierover nagedacht wordt. Corrie neemt
dit signaal mee en gaat uitzoeken hoe dit precies zit.

8.

Rondvraag
Kees vraagt aan Aaftien of ze contact heeft gehad met een tweetal dames over
klachten over het WMO-vervoer. Deze dames hebben geen pasje meer omdat ze
te goed waren voor dit vervoer. Aaftien heeft hier geen mail over ontvangen.
Aaftien heeft een mail gestuurd naar de dames van de website van de gemeente
Assen dat Corrie, Eva en Aaftien een gesprek willen. Aaftien heeft hier niets
meer over gehoord.
Aaftien is op 10 mei niet op het overleg. Aangezien er meerdere personen niet
aanwezig kunnen zijn is besloten om het werkoverleg op 10 mei af te gelasten.

9.

Sluiting
Corrie sluit vervolgens de vergadering om acht uur en wenst iedereen wel thuis.
Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2017.
Corrie Overbeeke
voorzitter
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