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

Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 26 juli 2017
Corrie Overbeeke (voorzitter), Klaasje van der Ley, Gien Warries, Eva
Koerselman, Joke Hak, Elma van Lienen, Hannie Hoogeveen, Kees Veenvliet

Gast:
Afwezig:

Camilla Jongman (mk), Aaftien Schlundt Bodien (mk), Jeanette Kleene (mk)

Notuliste:

Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

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

2.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
Verslag overleg toegankelijkheid d.d. 14 juni jl.
Dit verslag heeft iedereen ontvangen en doorgenomen. Er heeft in de krant ook
een stuk over de toegankelijkheid gestaan. In september is er nog een
bijeenkomst in het Provinciehuis. Dit wordt door een zorginstelling
georganiseerd, hier is nog geen verdere informatie over ontvangen. Willy van de
participatieraad, Hannie en Elma gaan naar deze bijeenkomst.
Brief Sociaal Maatschappelijke Adviesraad Noordenveld
Dit gaat over een eventuele samenwerking met een aantal adviesraden in Noord
en Midden Drenthe. Er wordt gekeken of er een bijeenkomst georganiseerd kan
worden. Joke en Corrie willen hier eventueel naar toe. Corrie heeft de
aanmelding verzorgd maar tot nu toe nog niets gehoord.

Actie

Hannie/Elma

Joke/Corrie

5e Monitor Sociaal Domein
Deze monitor is er om de gemeenteraad te informeren. Het is de laatste monitor
die op deze wijze wordt uitgebracht, dit gaat veranderen. Deze monitor is al
behandeld in de gemeenteraad. Het document is nu ter kennisneming.
Afgelopen maandag had Corrie samen met Willy vd Kolk van de
participatieraad een gesprek met Rob Kah en Gert Jan Overduin van de
gemeente. Hier is gevraagd of er een evaluatie van de ombudscommissie kan
komen. Eigenlijk moeten de spreekuren van de ombudscommissie elke week
gemeld worden in de Berichten van de Brink. Ook zou dit op meerdere
manieren kenbaar gemaakt moeten worden.
De taak van de monitor is om aan te geven wat er is gebeurd. Corrie wil de
monitor ook eerder ontvangen om signalen bij de gemeenteraad te kunnen
aangeven.
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Terugkoppeling bijeenkomst omgevingsvisie 12 juli
Eva en Aaftien zijn hier naar toe geweest. Ook is er een mail ontvangen van
Thomas Otterman, deze zal Corrie nog doorsturen. Hierop moet gereageerd
worden hoe men de dag heeft ervaren. Op 11 en 12 september a.s. wordt er een
bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die in de gemeente Assen woont om
mee te praten over de stad en de toekomstige ambities.
Bij de bijeenkomst waren verschillende partijen aanwezig. Er moet een nieuwe
omgevingsvisie komen en deze wil men van onderaf opbouwen. Het was een
interactieve bijeenkomst. Ook waren er vier stellingen waarna in groepjes werd
gediscussieerd. Er wordt een verslag van gemaakt en dit wordt op 11 en 12
september a.s. besproken.

Corrie

Overige ingekomen stukken:
 Geen.
Mededelingen:
 Corrie heeft het maandelijkse overleg met Rob Kah en Gert Jan
Overduin en Willy vd Kolk gehad. Hier is aangegeven dat er nog een
gesprek moet komen met Nicolien Waanders over Vaart Welzijn. Op dit
moment is Nicolien op vakantie. Rob Kah gaat hiernaar informeren.
Ook is gesproken over een veiligheidsbeleid voor ouderen. De
gemeente heeft geen doelgroepenbeleid meer. De VNG heeft een
handreiking voor een oudere in veilige handen. Dit valt dan onder
hetzelfde als waar jeugd onder valt, te weten Veilig Thuis. Er zijn
gemeentes die dit apart in hun beleid hebben, maar dit hoeft niet.
3.

Verslag 28 juni 2017
Het verslag van de vergadering van 28 juni 2017 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Kees geeft aan dat het keuzemenu voor de WMO nog steeds niet is gerealiseerd.
Volgens Corrie is dit keuzemenu er nu wel.
Gesprek website Assen → via contactpunt mantelzorg heeft Eva informatie
toegestuurd, dit is gelezen, maar Eva heeft niets gehoord en dit staat ook niet op
de site. Eva gaat een herinnering schrijven.
Verslag jeugd → dit verslag moet nog komen.

4.

Kadernota Sociaal Domein
Hier is niets nieuws over te melden en ook is hier nog niets mee gebeurd. Als
laatste waren de rondetafelgesprekken. In september komt er een nieuwe versie
van de kadernota en dan kunnen wij als RCPA een advies hierover geven.

5.

Cliëntervaring in Assen – rapportage versnellingskamer
Kees is hiernaartoe geweest. Wat in het verslag staat klopt. De opzet is heel
leuk, de opmerking die gemaakt is vanuit de cliëntenraad staat in het verslag. Er
wordt wel teveel vanuit gegaan dat iedereen op de computer kan werken.
Dit krijgt nog een vervolg.

6.

Arbeidsmarktregio
Monitor afspraakbanen arbeidsmarktregio Groningen.
Het streefcijfer voor afspraakbanen staat hierin vermeld. Ook de gedetacheerde
krachten worden hierin meegenomen. In de overheidssector zijn er maar 34
gerealiseerd. Afgevraagd wordt hoeveel plekken er zijn voor beschut werk.
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Elma geeft aan dat er 300 plekken moeten komen voor de gehele regio.
Informatie hierover kun je vinden op internet bij www.werkinzicht.nl
7.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Geen bijzonderheden.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Joke heeft gehoord dat een bewoner een trapje heeft aangevraagd. De afdeling
WMO gaat binnenkort kijken omdat ze vermoeden dat er meer nodig is dan de
bewoner zelf aan heeft gevraagd. Dit wordt positief ervaren.
De gemeente Assen moet in augustus de HH1 op orde hebben, de gemeente is
het hier niet mee eens en moet hiervoor een brief sturen. Hier is uitstel door de
gemeente voor aangevraagd.
Klaasje heeft vandaag gelezen dat het aantal mensen dat zich opgeeft voor
pleegzorg drastisch gedaald is. In de week van de pleegzorg wordt gekeken of
er nieuwe mensen geworven kunnen worden. Klaasje gaat dit in de gaten
houden.
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Geen bijzonderheden.

8.

Rondvraag
Gien → geeft aan dat ze 13 september a.s. afwezig is.
Joke → geeft aan dat de gemeente Emmen de collectieve verzekering voor
minima gaat wegbezuinigen.

9.

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

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 27 september 2017.
Eva Koerselman
vicevoorzitter
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Aaftien Schlundt Bodien
secretaris
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