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Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen
Plaats:
Datum:
Aanwezig:

Gast:
Afwezig:

Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Donderdag 18 mei 2017
Corrie Overbeeke (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Klaasje
van der Ley, Gien Warries, Camilla ter Horst, Eva Koerselman, Joke Hak,
Jeanette Kleene, Elma van Lienen, Hannie Hoogeveen, Kees Veenvliet
Monique Loppersum, notuliste

Nr. Omschrijving
1.

2.

Actie

Opening en vaststelling agenda
Corrie opent de vergadering en heet iedereen welkom. Monique is vanavond
niet in de gelegenheid te notuleren, Aaftien neemt deze taak over.
Op verzoek van Elma en Hannie wordt een extra agendapunt toegevoegd:
het VN-verdrag. Dit agendapunt wordt behandeld na de ingekomen stukken en
mededelingen.
Mededelingen en ingekomen stukken RCPA
Brief College van B en W
Brief van burgemeester en wethouders van Assen naar aanleiding van de
ontvangst van ons jaarverslag. De RCPA wordt hartelijk bedankt voor de
constructieve samenwerking en de inhoudelijke adviezen van het afgelopen jaar.
Verslag bijpraatafspraak Jeugd – 31 maart 2017
Het duidelijke verslag van Camilla over de bijpraatafspraak Jeugd met Peter
Oldejans en Jolanda van den Berg geeft geen aanleiding tot vragen.
Na 31 maart is de werkgroep opnieuw bijeengekomen, Klaasje brengt hierover
verslag uit. In de vervolgbijeenkomst ging het vooral over de bekendheid en
toegankelijkheid van de voorzieningen en kwaliteit van de jeugdhulp in Noorden Midden-Drenthe en over het opzetten van een breed
cliëntervaringsonderzoek. Doelgroepen zijn onder meer Jeugd-GGZ, Yorneo
Jeugd- en Opvoedhulp, stichting LUB licht verstandelijk beperkten, Promens
Care, zorgboerderijen. Onze commissie Jeugd en vertegenwoordigers van de
participatieraad worden bij dit onderzoek betrokken.
Verslag Raad voor het openbaar bestuur (Rob) van 13 december 2016:
Samenwerken in gedeelde verantwoordelijkheid
De gemeente Assen doet mee aan een project van de Raad voor het openbaar
bestuur(Rob) inzake de decentralisaties in het sociaal domein. Doel van het
project is om na te gaan wat de gevolgen zijn van de decentralisaties voor de
kwaliteit van het openbaar bestuur en het functioneren van de lokale economie.
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De Rob heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de domeinen:
politiek-bestuurlijk, maatschappelijk (o.a. cliëntenraden) en ambtelijkorganisatorisch. Aan het gesprek met maatschappelijke organisaties hebben Eva
en Aaftien deelgenomen.
De gemeente heeft het relaas van de Rob, getiteld ‘Samenwerken in gedeelde
verantwoordelijkheid’, eerst gecheckt en vervolgens aan de RCPA gestuurd.
Onze inbreng is onder het kopje Democratische legitimatie opgenomen.
Overigens worden de ongeveer 20 gemeenten die aan het onderzoek hebben
deelgenomen, meerjarig gevolgd. We kunnen dus als cliëntenraad opnieuw
worden uitgenodigd deel te nemen aan een vervolggesprek.
Uitnodiging rondetafelgesprek Sociaal Domein
Corrie (als voorzitter RCPA) en Eva (als vertegenwoordiger Contactpunt
Mantelzorg) hebben een uitnodiging voor een rondetafelgesprek ontvangen van
de griffier van de gemeente Assen. Voordat de gemeenteraad de nieuwe
Kadernota Sociaal Domein gaat behandelen (eind juni) wil de raad graag dat
daaraan voorafgaand een gesprek plaatsvindt met vertegenwoordigers uit de
dagelijkse praktijk van Wmo-ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen, zorg
en welzijn. Voor de cliëntenraad zal Corrie zichzelf en Camilla aanmelden.

Corrie

Project Koplopers cliëntondersteuning
De VNG wil de ontwikkeling van goede cliëntondersteuning bevorderen en
heeft daarvoor het initiatief genomen tot het project ‘Koplopers
Cliëntondersteuning’. Aan 12 tot 15 gemeenten zal worden gevraagd in hun
regio het voortouw te nemen in het verder ontwikkelen van cliëntondersteuning.
Of de gemeente Assen zich hiervoor heeft aangemeld is de cliëntenraad niet
bekend.

3.

4.

VN-verdrag: verslag van de werkconferentie in Beilen, gehouden op 10 mei
Het thema van de werkconferentie was ‘Onbeperkt Meedoen’.
De werkgroep Toegankelijkheid van de PvdA Drenthe, die de werkconferentie
heeft georganiseerd, wil dat Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie
van Nederland is.
Elma en Hannie zijn bij de werkconferentie aanwezig geweest en hebben een
nuttig gesprek gevoerd met Cindy Vorselman-Derksen, Asser gemeenteraadslid
voor de PvdA. Zo blijkt dat de PvdA, GroenLinks, de SP, de ChristenUnie en
OpAssen op 2 maart jl. gezamenlijk een motie hebben ingediend met als
onderwerp ‘Toegankelijkheid is de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering’.
In deze motie hebben zij het college verzocht met de doelgroep en hun
organisaties in overleg te treden over het opstellen van een Asser Agenda
‘Toegankelijkheid’ en daarbij toegankelijkheidsknelpunten, wettelijke plichten,
financiële middelen en bestaande goede voorbeelden te inventariseren.
De verantwoordelijke wethouder heeft toen toegezegd nog vóór de zomer
samen met de adviesraden een eerste verkenning uit te voeren naar de stand
van zaken in Assen betreffende toegankelijkheid. Elma en Hannie hebben
mevrouw Vorselman meegedeeld dat wethouder Wiersema hierover nog geen
contact met de adviesraden heeft opgenomen. Ze hebben met haar afgesproken
dat ze over dit onderwerp in gesprek met haar blijven.
Ook krijgen Hannie en Elma de schriftelijke vragen die de PvdA-fractie op 17
mei heeft gesteld over ‘toegankelijkheid en handhaving’.
Verslag 26 april 2017
Het verslag van de vergadering van 22 maart 2017 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd en vastgesteld.
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Naar aanleiding van:
 AVI-netwerkbijeenkomst OV en doelgroepenvervoer
Kees V is naar deze bijeenkomst geweest. Zoals bekend zijn gemeenten
verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer (bijvoorbeeld voor
mensen met een Wmo-pas en voor leerlingen van het speciaal
onderwijs) en de provincies voor het openbaar vervoer (bijvoorbeeld
voor kleinschalig openbaar vervoer, regiotaxi’s en belbuslijnen).
De langjarige contracten voor deze vormen van vervoer lopen per 2018
af. Aanleiding voor de gemeenten en de provincies Groningen en
Drenthe om gezamenlijk te onderzoeken hoe de verschillende vormen
van dit vervoer beter kunnen geregeld.
 Kees meldt dat het bestek klaar is, dat de aanbesteding volgt en dat
medio september de gunning bekend is.
Hij voegt eraan toe dat men het erover eens was dat in het openbaar
vervoer bereikbaarheid en toegankelijkheid van cruciaal belang zijn.
Aan de toegankelijkheid van de bussen schort het nogal eens.
Er zullen een klantenpanel en een platvorm openbaar vervoer worden
geformeerd.




Advies beleidsplan armoede en schuldhulpverlening 2017 – 2021
De gemeenteraad heeft het beleidsplan op 11 mei opiniërend besproken.
De reactie van het college op ons advies schijnt wel naar de
gemeenteraad gestuurd te zijn, maar wij hebben het nog niet ontvangen.
Aaftien zal hiernaar informeren. Op 18 mei tijdens onze vergadering
heeft de gemeenteraad het beleidsplan besluitvormend behandeld.
Cliëntondersteuning
Er is nog geen uitnodiging van de gemeente gekomen om mee te
denken over de inhoud van de aan te besteden opdracht voor
cliëntondersteuning.

5.

Advies conceptkadernota Governance Verbonden Partijen
Het advies van onze raad is op 8 mei naar het College van B en W gestuurd en
wordt ter vergadering definitief vastgesteld. We hopen dat de gemeente ingaat
op onze aanbeveling samen met de adviesraden cliënt- en burgerparticipatie in
de verbonden partijen vorm te geven.

6.

Cliëntondersteuning
Dit onderwerp is bij de bespreking van het verslag van 26 april al ter sprake
gekomen.

7.

WTCG en Armoedebestrijding
Aaftien zal bij Gert Wildeboer navraag doen of de gemeenteraad met het
beleidsplan armoede en schuldhulpverlening 2017 – 2021 heeft ingestemd en of
er dit jaar een voorstel van het college komt om hoge zorgkosten te
compenseren voor inwoners met een inkomen hoger dan 120% van de
bijstandsnorm.

8.

Aaftien

Aaftien

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Onderwerpen waar de commissie algemene zaken zich de komende tijd in gaat
verdiepen zijn:
 stand van zaken met betrekking tot onze adviezen;
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evaluatie werk ombudscommissie;
arbeidsmarktregio;
beschutte werkplaatsen.

Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Zie onder punt 2 (werkgroep jeugd) en punt 3 (verslag werkconferentie VNverdrag).
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Elma zal de bedrijfsledengroep van de FNV uitnodigen voor een informeel
gesprek met onze raad op 12 juli.
8.

Rondvraag
Monique is op 22 november verhinderd. Besloten wordt de openbare
vergadering te verplaatsen naar 8 november. Aaftien zal deze datum aan
Monique doorgeven en ook de servicedesk van de gemeente over deze wijziging Aaftien
informeren.
Elma en Joke zijn op 8 juni (werkoverleg) verhinderd.

9.

Sluiting
Corrie sluit de vergadering om 20.45 uur en wenst iedereen wel thuis.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2017.
Corrie Overbeeke
voorzitter
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Aaftien Schlundt Bodien
secretaris
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