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

Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 27 september 2017
Eva Koerselman (plaatsvervangend voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien
(secretaris), Klaasje van der Ley, Gien Warries, Joke Hak, Elma van Lienen,
Hannie Hoogeveen, Kees Veenvliet, Camilla Jongman, Jeanette Kleene

Gast:
Afwezig:

Corrie Overbeeke (mk) , Elma van Lienen (mk)

Notuliste:

Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Eva opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt
zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
Verslag omgevingsvisie gemeente Assen
Als je het verslag leest lijkt het allemaal mooi, maar het kan nog alle kanten uit.
Over het parkeerbeleid is niets teruggevonden voor de binnenstad van Assen.
Eva heeft benadrukt of de RCPA een voortgangsrapportage kan krijgen. Nikki
Pasché gaat een mail sturen met de stand van zaken.

Actie

Opzegging contract Zilveren Kruis
Dit punt heeft Eva ook bij Rob Kah aangekaart, het is zeer waarschijnlijk dat het
contract nog met een jaar verlengd wordt. Albert Smit zou contact hebben met
Zilveren Kruis hierover. Op het moment dat de verlenging niet doorgaat moet
de RCPA hier bovenop zitten.
Nieuwsbrief publiek vervoer
Dit is ter kennisname. 17 oktober a.s. is er weer een platformbijeenkomst.
Verzoek GGZ-Drenthe
GGZ wil onze ervaringen weten met de wijkteams, deze hebben we alleen uit
de 2e hand en niet zelf rechtstreeks. Het voorstel is om GGZ-Drenthe uit te
nodigen voor het werkoverleg van 11 oktober a.s. Aaftien gaat dit verzorgen.

Aaftien

Uitnodiging Ieder(in) ‘Transformatie in de praktijk’
Dit is op 16 november a.s. Hannie en Elma (onder voorbehoud) willen hier wel
naar toe. Indien Elma niet kan, dan wil Camilla hier wel naar toe met Hannie.

Hannie/Elma

Uitnodiging LCR-trainingen ‘Maak je sterk voor werk’
De trainingen zijn op 2 en 16 november a.s. in Assen.

Aaftien
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Jeanette en Kees gaan hiernaar toe. Aaftien verzorgt de aanmelding.
Hannie/Gien
Aankondiging informatieve bijeenkomst eigen bijdrage WMO → dit is op 3
oktober a.s. Hannie en Gien gaan hiernaar toe.
Uitnodiging symposium parels en pearls → dit is op 19 oktober a.s. van 9.30 tot
17.00 uur. Dit is een symposium over netwerken. De training kost € 60,00.
Kees gaat de informatie bekijken en overleggen of hij samen met Klaasje
hiernaar toe gaat.

Kees/Klaasje

Mededelingen:
 10 januari 2018 komt de heer Wiersema in het werkoverleg.
 Aaftien en Eva hebben een mail ontvangen van Corrie inzake haar
gezondheid. Volgende week hebben Corrie, Aaftien en Eva een overleg.
 Aaftien en Eva hebben op 3 oktober overleg met de participatieraad.
Binnen de participatieraad is een opvolger voor de rol van voorzitter.
3.

Verslag 26 juli 2017
Het verslag van de vergadering van 26 juli 2017 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Hannie vraagt of er al meer bekend is over de evaluatie van de
ombudscommissie → Eva geeft aan dat dit punt afgelopen maandag tijdens het
overleg niet aan bod is gekomen, dit heeft ze genoteerd om voor het volgend
overleg mee te nemen.
Gesprek met Nicolien Waanders → Eva heeft contact met Nicolien gehad en
een aanvullende mail gestuurd. De reactie is dat ze met VIP in gesprek gaat en
dat ze daarna eventueel een gesprek tussen het VIP en alleen de RCPA of ook
de participatieraad erbij heeft. Het is nu even afwachten wat eruit komt.
Website gemeente Assen → Eva heeft hier een mail over gestuurd.

4.

5.

VN verdrag voor rechten van de mensen met een beperking
(terugkoppeling bijeenkomst 12 september 2017)
Van Hannie is hier een verslag van gekomen en ze heeft hier tijdens de
vergadering een toelichting op gegeven. Janine Rinsampessy is hier mee bezig.
De bedoeling is dat er een VN-panel wordt opgericht. Tynaarlo heeft al een VNpanel, ook staat in de verslagen vermeld hoe Tynaarlo dit heeft aangepakt.
Daarnaast kwam de website hier ook nog ter sprake. Voor het panel worden het
liefst ervaringsdeskundigen gezocht. Hannie en Elma houden dit in de gaten.
Zodra er weer een bijeenkomst is krijgen Hannie en Elma weer bericht.
Armoede en schuldhulpverlening (zie verslag netwerkbijeenkomst 12
september 2017)
Hiervan heeft Jeanette een verslag gemaakt. Jeanette was als invaller van Corrie
en Elma. Diverse partijen waren hierbij aanwezig zoals de Voedselbank en
Actium. Veel ging over Vaart Welzijn, jammer is echter dat Vaart Welzijn zelf
niet aanwezig was. De cijfers zijn niet ter sprake gekomen. Het doel van dit
overleg en de frequentie is niet duidelijk. Gien heeft nog een vraag hoe het zit
met de Klijnsma-gelden, dit plan van aanpak ligt nog bij de wethouder. Pas als
dit plan akkoord is gaat het naar de gemeenteraad. Dit staat voor eind november
op de agenda van de gemeenteraad. Eva neemt dit punt mee in het overleg met
de gemeente. Gien gaat kijken of ze het plan van aanpak van de gemeente
Slochteren kan krijgen inzake kindarmoede.
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In verband met de bijwoning van de gemeenteraadsvergadering wordt
aangegeven dat dit een verantwoordelijkheid voor iedereen is. De
gemeenteraadsvergadering kan ook via de computer gevolgd worden.
Afgesproken wordt dat het punt gemeenteraadsvergaderingen voortaan op de
agenda komt en dat afhankelijk van de onderwerpen bekeken wordt of er
iemand van de RCPA naartoe gaat. Op 23 november willen Camilla en Gien de
raadsvergadering bezoeken.
6.

Raadsmonitor sociaal domein (terugkoppeling gesprek 22 september 2017)
De bedoeling van het onderzoek is dat de monitor beter gaat aansluiten bij de
kadernota welke op 23 november a.s. in de gemeenteraad wordt besproken.
Prestatie indicatoren (bijvoorbeeld zelfredzaamheid) moeten gemeten worden.
Sander Spijker gaat de monitor zo leesbaar mogelijk en aantrekkelijk maken.
Doel is om meer kwalitatieve gegevens te geven in plaats van kwantitatieve
gegevens. Het stuk dat in de gemeenteraad wordt gepresenteerd krijgt de RCPA
ook. Gien houdt dit in de gaten en gaat Sander daarna benaderen hoe nu verder.

7.

Overleg Participatieraad en RCPA met de gemeente
HH1 → Gert Jan Overduin gaat dit opnemen met Rita Overdiep en dan krijgen
wij hier z.s.m. bericht van.
Cliëntondersteuning → ook dit wordt besproken met Rita en er wordt
nagevraagd wat de rol van de raden hierin is. Rita komt hierop terug.
Communicatie → gemeente heeft toegegeven dat dit een zwakke schakel is.
Maarten Ton gaat over het beleid, de uitvoering ligt elders. Rob Kah heeft wel
aangegeven dat er meer geld is vrijgemaakt bij de gemeente om hier meer op in
te zetten. De gemeente bepaalt wat er moet gebeuren, Vaart Welzijn hoe.
De website van de gemeente is inmiddels wel goed op orde. Ook is gesproken
over de Toegang.
Omgevingsvisie → Nikki Pasché koppelt hierover bij ons terug. Rob vroeg of
wij als raden erop willen toezien dat er een link wordt gelegd tussen sociaal
domein en omgevingsvisie.
Cliëntervaringsonderzoek → de rapportage gaat Gert Jan Overduin bespreken
met een team van de WMO. Dit onderzoek is een procedurele en
bureaucratische maatregel. Dit onderzoek moet elk jaar worden uitgevoerd. De
uiteindelijke conclusies worden wel in de nieuwe raadsmonitor opgenomen.
Vanuit de participatieraad is aangegeven dat het armoedebeleid en werk en
inkomen veel minder aan bod komt dan de andere onderdelen van het sociaal
domein. Dit gevoel leeft niet bij de RCPA.

8.

Kadernota Sociaal Domein (stand van zaken)
Voor 27 oktober a.s. moet er een advies uitgebracht worden.
De participatieraad wil dit advies samen uitbrengen met de RCPA. Dit is ook de
wens van de RCPA.
Afgesproken is dat de RCPA in twee groepen de kadernota gaat bespreken. De
opmerkingen en vragen uit de groepen worden in het werkoverleg van 11
oktober besproken. Daarna wordt er een afspraak gemaakt over wie zich gaat
buigen over het advies.

9.

Camilla/Gien

Gien

Allen

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Geen bijzonderheden.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
16 oktober a.s. is er een panel voor de City Line voor de mensen in Assen. Dit is
in de Stroomflat.
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Jeugd → a.s. vrijdag (29 september 2017) is er een afspraak inzake jeugd. Ook
is er een verslag gestuurd over de laatste bijeenkomst. Uitgangspunten zijn de
cijfers en de verschuivingen, maar er wordt wel gekeken naar wat er achter zit
en of er bepaalde conclusies getrokken kunnen worden. Scholen hebben een
minimale rol qua aanmelding volgens de tabellen. Later staat echter wel
vermeld dat er aanmeldingen komen via de scholen. Klaasje geeft aan dat er
veel samenwerking is. Ook de praktijkondersteuners werken goed.
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
A.s. dinsdag (3 oktober om 13.00 uur) is er een rechtszaak over de salarissen
inzake de uitzendkrachten van AwerC. Dit heeft te maken met de
inlenersbeloning. Joke gaat hiernaar toe.
Aaftien vraagt of er nog is geïnformeerd of Alescon een keer wil komen bij de
RCPA. Joke geeft aan dat de OR weinig actie onderneemt op dit moment.
8.

9.

Rondvraag
Kees → vraagt of de Kadernota Sociaal Domein verspreid mag worden. Die
moet nog naar de raad gestuurd worden en het is niet de bedoeling om te
verspreiden.
Aaftien → geeft aan dat de Sociale Alliantie Assen misschien wordt opgeheven.
De Alliantie heeft een website en deze is een poos geleden gehackt. De site is
gerepareerd, de kosten waren € 450,00. De UBA heeft dit bedrag eerst
voorgeschoten. Misschien kunnen alle organisaties een bijdrage leveren zodat
deze kosten verdeeld kunnen worden. De RCPA wil wel een financiële bijdrage
leveren, maar Aaftien zal eerst aan Gea vd Ploeg vragen of ze ook de andere
deelnemende organisaties wil verzoeken een evenredig deel van de kosten te
betalen. Aaftien komt hier de volgende vergadering op terug.

Aaftien

Sluiting
Eva sluit vervolgens de vergadering om negen uur en wenst iedereen wel thuis.
Ze wordt bedankt voor de plezierige vergadering.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 25 oktober 2017.
Eva Koerselman
Vice-voorzitter
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