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

Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 28 maart 2018
Corrie Overbeeke (voorzitter) Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Eva
Koerselman, Camilla ter Horst, Klaasje van der Ley, Hannie Hoogeveen,
Jeanette Kleene, Joke Hak, Elma van Lienen,

Gast:
Afwezig:

Kees Veenvliet (mk), Gien Warries (mk)

Notuliste:

Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

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

2.

Gesprek met communicatieadviseur gemeente Assen
Dit punt wordt overgeslagen aangezien Denise Zwep verhinderd is. Denise
wordt door Aaftien uitgenodigd voor het informele overleg van 11 april a.s.

3.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
 Vacature voorzitter RCPA → Aaftien heeft een mail gestuurd naar een
mogelijke kandidaat. Zij heeft besloten deze functie nu niet te
aanvaarden omdat ze tot medio september haar handen vrij wil houden.
Misschien dat we haar later in het jaar weer gaan benaderen.. Corrie
blijft tot de zomervakantie aan, daarna neemt Eva de functie tijdelijk
over voor de rest van het jaar. Aaftien laat de advertentie nog een keer
plaatsen in Berichten van de Brink.
 Rookvrije generatie Assen → Aaftien en Klaasje zijn bij de bijeenkomst
geweest van een rookvrije generatie Assen. Het was een korte maar zeer
leuke bijeenkomst.
 Uitnodiging voor 28 mei a.s. voor het bijwonen van de vergadering van
de lokale cliëntenraad Promens Care → Kees gaat hiernaar toe.
 Vrijwilligerslunch GKB op 12 april a.s. → Camilla, Gien (misschien)
en Hannie gaan hier naar toe.

Actie

Aaftien

Aaftien

Kees
Camilla/
(Gien)
Hannie

Verslag 28 februari 2018
Het verslag van de vergadering van 28 februari 2018 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
GKB → de bedoeling is dat de GKB nog een keer wordt uitgenodigd voor één
van de vergaderingen van de RCPA. Aaftien zal Marije van Haeften hiervoor
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benaderen en kijken of de GKB en gemeente hiervoor samen kunnen aansluiten
tijdens de openbare vergadering van april of mei.
5.

Jaarverslag 2017
Het jaarverslag wordt tijdens de vergadering formeel vastgesteld, met dank aan
Aaftien.

6.

Splitsing Alescon
Joke is bij de voorlichtingsbijeenkomst geweest. Iedereen houdt zijn eigen
rechten en plichten en kan blijven werken waar men nu ook werkt. Van werk
naar werk is de afspraak. Dit moet per 1 januari 2019 geformaliseerd worden.
Alescon krijgt dan een andere naam. De bedoeling is dat het noordelijke
gedeelte van Alescon gaat samenwerken met WPDA. Zodra er weer nieuws is
worden de medewerkers op de hoogte gesteld.

7.

Terugkoppeling gesprek gemeente / voorzitters adviesraden
Eva en Corrie zijn samen naar dit overleg geweest. Het overleg was met Gert
Jan Overduin en Rob Kah van de gemeente en Willy van de participatieraad.
Rob Kah heeft een andere baan en gaat per 1 mei a.s. uit dienst bij de gemeente
Assen.
Er komt een brainstormsessie hoe de raden nu verder gaan. De RCPA heeft wel
duidelijk aangegeven om niet als één raad verder te gaan. De insteek is dat er
drie mensen van de RCPA en drie mensen van de participatieraad samen gaan
brainstormen. De voorkeursdatum van de RCPA is 16 april a.s. Eva, Corrie en
Aaftien gaan hiernaar toe namens de RCPA.
Ook is er gesproken over passend onderwijs en de toegankelijkheid van de
ombudscommissie.
Daarnaast is er gesproken over de sociale kaart → er circuleert op dit moment
een sociale kaart welke is gebaseerd op 10 thema’s. Aangegeven is dat de
RCPA een brief kan sturen hierover aan Gert Wildeboer en dan gaat de
gemeente hiermee aan de slag. Eva gaat dit mailen naar Gert Wildeboer.

Eva/Corrie
Aaftien

Eva

Vacatiegeld → gevraagd is of de voorzitter en secretaris een extra vergoeding
kunnen krijgen. Dit punt wordt ook tijdens de brainstormbijeenkomst
besproken. De gemeente gaat uitzoeken of dit überhaupt mogelijk is.
8.

Terugkoppeling rondetafelgesprek Verkenning Eenzaamheid
Elma heeft hier een pitch gehouden, ook Joke was hierbij aanwezig. Het was
soms een warrig geheel. Eenzaamheid betreft namelijk meer dan alleen de
eenzaamheid bij de ouderen. Acht.
Wel zijn twee politieke partijen geïnteresseerd in hetgeen de RCPA naar voren
heeft gebracht.

9.

Terugkoppeling aanpak eenzaamheidsproblematiek
Joke en Jeanette zijn hiernaar toe geweest. Dit was een lange zit. Via je mobiele
telefoon kon je stemmen op stellingen die gepresenteerd werden. Ook was hier
veel jeugd bij aanwezig. De conclusie is dat je samen eenzaamheid moet
oplossen en niet alleen binnen de kerk.

10.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Geen bijzonderheden
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Klaasje en Camilla hebben morgen een afspraak met Peter Oldejans, samen met
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Lianne en Ritu van de participatieraad. Er wordt gesproken over
vechtscheidingen.
Eva heeft een mail gestuurd naar Nicolien Waanders inzake het
vrijwilligersinformatiepunt (VIP). Nicolien zou een afspraak inplannen.
Hannie is bij de klankbordgroep geweest van Veilig Thuis, dit wordt voor de
volgende keer geagendeerd om te bespreken.

Aaftien/Hannie

Vorige week hebben alle WMO-cliënten een brief en nieuwe pas ontvangen van
Connexion i.v.m. publiek vervoer. Dit gaat 9 april a.s. in.
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
In de krant heeft een artikel gestaan over ‘geen pensioen voor gehandicapten”.
Dit komt doordat werknemers aangevuld worden met een uitkering op het
moment dat men minder verdient dan het wettelijk minimumloon. Ook Joke
heeft een ander artikel hierover gelezen in de krant.
11.

Rondvraag
Elma → wil graag weten of er meer mensen zijn die problemen hebben met
Hefpunt/Noordelijk Belastingkantoor voor het kwijtschelden van de
gemeentelijke belastingen. Hier zijn meerdere signalen over binnen gekomen.

12.

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

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 25 april 2018.

Corrie Overbeeke,
voorzitter
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