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Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Corrie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Naast de
agenda zullen er nog een aantal punten extra aan bod komen.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
Advies Participatieraad Concept Kadernota governance verbonden partijen
gemeente Assen
Dit is ter kennisneming. Ook de RCPA heeft hier een advies op gegeven dat we
meer inspraak willen hebben en dat er uitgezocht moet worden of er niet een
aantal punten samengevoegd kunnen worden. Gisteren heeft Corrie een mail
ontvangen dat in augustus de voorzitter van de Participatieraad en Corrie
uitgenodigd worden door de gemeente om te gaan brainstormen hierover.

Actie

Corrie

Persbericht Publiek vervoer Groningen – Drenthe
Dit spreekt voor zich. Kees heeft begrepen dat het busje wel blijft rijden.
Uitnodiging theatercollege psychologie levenskunst, 29 juni a.s.
Dit is morgenmiddag. Veel leden van de RCPA gaan hier naar toe.
Uitnodiging opening WPDA Javastraat 15, 6 juli a.s.
Corrie, Klaasje en Jeanette gaan hier naar toe.

Corrie, Klaasje,
Jeanette

Vooraankondiging bijeenkomst VN-verdrag, 12 september a.s.
Dit is door Gert Jan gestuurd.
Overige ingekomen stukken:
 Uitnodiging van Iederin ontvangen voor 4 juli a.s. – werkbijeenkomst
gemeenteraadverkiezingen → van de RCPA gaat hier niemand naar toe.
 Uitnodiging omgevingsvisie 12 juli a.s. → dit is een interactieve
bijeenkomst. Eva en Aaftien gaan hier naar toe.
 Mail van Irma Twickler inzake de toegang bij Vaart Welzijn.
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Van Vilans een bericht waarin is aangegeven dat ze bezig zijn met een
handreiking mantelzorg door gemeenten. Indien de leden van de RCPA
een goed voorbeeld hebben dan hoort Vilans dat graag

Mededelingen:
 Corrie heeft het krantenartikel inzake HH1 toegestuurd. De gemeente
moet de mensen uitnodigen en bepalen wat ze nodig hebben. Dit
gebeurt in Assen niet op die manier. Rob Kah heeft naar de RCPA
gemaild dat de gemeente een brief gaat schrijven naar het ministerie dat
ze het er niet mee eens zijn en dat alles goed geregeld is.
 Voor de monitoring is eerder dit jaar een plan van aanpak ontvangen,
Rob Kah heeft aangegeven dat er in mei een toelichting is gegeven. De
raad wacht de aangepaste monitoring af. Hier wordt de RCPA bij
betrokken.
 Kwartaalrapportage Vaart Welzijn is door iedereen ontvangen. Er
komen steeds meer klachten over Vaart Welzijn en ook meer van
andere organisaties dat Vaart Welzijn niet samenwerkt. Afgelopen
maandag hadden Willy van der Kolk, Gert Jan Overduin en Corrie een
afspraak. Rob Kah was hierbij niet aanwezig. Afgesproken is dat met
beide adviesraden gesproken wordt met Nicolien Waanders. Er wordt
gekeken of er een afspraak wordt gemaakt met Vaart Welzijn, dit is
afhankelijk hoe het gesprek loopt.
 Kees is bij de bijeenkomsten geweest n.a.v. de enquête WMOonderzoek. Dit was leuk opgezet. Er waren een aantal klachten
waaronder het bellen, er zou een keuzemenu komen. Dit is er nu nog
niet. Eigenlijk moet dit niet digitaal omdat niet iedereen met een
computer om kan gaan. Kees gaat kijken of hij kan achterhalen hoe dit
werkt en de punten mailen naar Corrie.
3.

Kees

Verslag 18 mei 2017
Het verslag van de vergadering van 18 mei 2017 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Blz 3 cliëntondersteuning → opgemerkt wordt dat we moeten vragen naar de
uitnodiging hiervoor omdat Vaart Welzijn hier al mee bezig is. Aaftien zal bij
Gert Wildeboer informeren naar de stand van zaken.

4.

VN verdrag inzake de rechten van de mensen met een beperking
Elma en Hannie zijn hier naar toe geweest. Ze hebben een gesprek gehad met
Janine Rinsampessy. Hoe dit verder gaat wordt nog gehoord. Ook Willy v.d.
Kolk en Pieta Claus van de Participatieraad waren hierbij aanwezig. Tijdens de
bijeenkomst is wel aangegeven dat wij hier laat bij betrokken zijn.

5.

Kadernota sociaal domein
Hiervoor is een rondetafelgesprek geweest. Corrie en Camilla zijn hier naar toe
geweest. Er is een conceptkadernota. De gemeenteraad wilde weten wat het veld
hiervan dacht en dit is tijdens de bijeenkomst gepresenteerd. Donderdagavond
wordt dit in de raad behandeld. Dit wordt daarna ambtelijk verwerkt in de
kadernota en dan volgt er een nieuw concept kadernota. Hier kunnen we daarna
dan advies over uitbrengen.

6.

Cliëntervaringsonderzoek voor de WMO
Dit punt is al toegelicht.

RCPA 2017-06-28

Aaftien

Pagina 2

7.

Toegankelijkheid website gemeente Assen
Aaftien, Corrie, Eva en Ria Haan (Participatieraad) hebben een gesprek gehad
met 2 mensen van de website van Assen. Hierbij zijn diverse punten besproken.
Aangegeven is dat het sociale domein op de website onderbelicht is. Ook het
meer werken met zoektermen is wenselijk. De RCPA blijft hierbij betrokken.
Via webmaster@assen.nl kunnen verslagen aangeleverd worden zodat dit op de
site terecht komt.

8.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Geen bijzonderheden.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
A.s. vrijdag is er een bijpraatafspraak inzake jeugd.
Afgelopen maandag is Klaasje bij een bijeenkomst geweest inzake de jeugd,
met name over kinderen die in de jeugdzorg terecht komen. Hier komt nog een
verslag van. Ook komt er steeds meer psychiatrische problematiek.
Commissie Werk en Inkomen
Werkplein Drentsche Aa
Gien heeft gehoord dat sommige personeelsleden van WPDA moeite hebben
met het gebrek aan privacy in de locatie Javastraat. Weet iemand of hierover
klachten van klanten zijn binnengekomen? Dat is niet het geval.
Alescon
Joke zegt dat het voor de medewerkers die 14 dagen geleden naar het pand aan
de W.A. Scholtenstraat verhuisd zijn, nog erg wennen is.

9.

Rondvraag
Camilla → geeft aan dat ze de volgende openbare vergadering op vakantie is.
Corrie heeft een terugkoppeling gegeven over het etentje met Frans van
Kemenade.

10.

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 juli 2017.
Corrie Overbeeke
voorzitter
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