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

Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 26 september 2018
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Eva Koerselman
Camilla ter Horst, Klaasje van der Ley, Jeanette Kleene, Joke Hak, Kees
Veenvliet, Gien Warries

Gast:
Afwezig:

Elma van Lienen (mk)

Notuliste:

Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda en kennismaking Ada Gorter
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
 Voortgang VIP → Eva en Elma zijn hier geweest, de
powerpointpresentatie is door iedereen gezien. De participatieraad, de
Uba en de RCPA waren hier aanwezig. Waar tegenaan wordt gelopen is
dat op het moment dat je een advertentie wilt plaatsen dat dit dan uit
handen wordt genomen. Het is niet fijn dat dit uit handen wordt
genomen, omdat we onafhankelijk zijn. Er komt nog een nieuwe
afspraak met het VIP.
 Werk in zicht Arbeidsmarktregio Groningen en Noord Drenthe → hier
heeft men een mooi boekje van gekregen, dit is ter kennisgeving.
 Leerlingenvervoer → Kees vindt het zorgwekkend dat dit stopt bij het
bereiken van de leeftijd van 9 jaar indien er een kleine lichamelijke
beperking is. Er is echter wel een tegemoetkoming in dit soort situaties.
Aaftien gaat vragen of hiervoor een inkomensgrens is. Bij het opstarten
van het leerlingenvervoer voor dit schooljaar waren er behoorlijk wat
problemen. Ook waren er hier problemen door bij Alescon. Bij
leerlingenvervoer maakt de gemeente een verordening, deze zou
nagekeken kunnen worden geeft Gien aan. Iedere gemeente is vrij om
uitzonderingen hierop te maken. Op incidenten hoeft niet te worden
ingegaan, wel op structurele problemen.
 Verslaglegging Thema Tafel leidraad openbare ruimte / visie mobiliteit
→ Jeannette is hier geweest en heeft een terugkoppeling gekregen, dit is
doorgestuurd naar iedereen. Er komt nog een vervolgtraject.
 Koepel Adviesraden sociaaldomein
(introductie op werk en inkomen, 9 oktober a.s. Noordwolde) →
Klaasje en Kees gaan hiernaar toe.
 Dag van de toegankelijkheid → Jeannette en Kees gaan hier naar toe.
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3.

Kees is n.a.v. de aangekondigde bezuinigingen naar Vaart Welzijn
gegaan in de buurt waar hij woont. Kees is verwezen naar een website,
te weten: www.wijkanalyseassen.nl. Hier staat zeer nuttige informatie
op over de wijken van Assen. Het geeft ook inzicht over de invulling
van de bezuiniging. Lariks 2 is de slechts scorende wijk.

Verslag 18 juli 2018
Het verslag van de vergadering van 18 juli 2018 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Klaasje is bij een bijeenkomst geweest voor startende ondernemers en hier is
ook verteld hoe het in de praktijk gaat met de WSW en Alescon. Onderwerp van
de avond was sociaal en duurzaam ondernemen. Voor de RCPA is het
interessant. Joke gaat Luuk Duursma hiervoor uitnodigen voor een werkoverleg.
Wijzigingen in de route publiek vervoer zijn nog niet gerealiseerd, ze komen er
nog wel.
Camilla heeft contact gehad met Jong Assen, hier is nog geen datum voor
gepland.

4.

Terugkoppelingen
 Overleg met gemeente (10 september 2018) → hier is een verslag van
gemaakt. Deze bijeenkomst stond in het teken van de bezuinigingen in
het sociaal domein. De gemeente verwacht van de adviesraden een visie
op de raadsnotitie ‘Keuzes voor het sociaal domein’, geen advies.
 Ook is hier kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter van de
participatieraad.

5.

Keuzes voor het sociaal domein (visie RCPA)
Hiervoor is de visie opgesteld door Eva en Ada. Vanuit de gemeente is het de
bedoeling dat er minder mensen naar het hoogste segment worden
doorverwezen.
De RCPA is akkoord met de visie zoals is opgesteld. Deze is reeds gestuurd
naar mevrouw Greving en de griffier.

6.

Jaarverslag 2017 Ombudscommissie
Dit verslag is meegestuurd met de agenda. Opgemerkt wordt dat er weinig
klachten zijn. Ook worden er rechtstreeks klachten ingediend bij de gemeente,
deze worden dan opgelost zodat ze niet bij de ombudscommissie terecht komen.
Het is belangrijk dat we de band met de achterban wel behouden, geopperd
wordt om hier een keer een apart overleg over te houden. Deze groep mensen is
lastig te bereiken. Aaftien gaat dit agenderen voor een werkoverleg.

7.

Wijziging gemeenschappelijke regeling WPDA 2019
De ontvlechting van Alescon wil men per 01-01-2019 voor elkaar hebben.

8.

Klankbordgroep ouderen
Jeannette is hiernaar toe geweest. Het was een kleine bijeenkomst. 13 november
a.s. is er bij het Open Huis een bijeenkomst over de ouderen waar de
problematiek ligt bij deze doelgroep. Op 10 december is in de Maasstee een
bijeenkomst en dan wordt ook besproken hoe en of men verder gaat met deze
klankbordgroep.
Jeannette en Kees blijven hiernaar toe gaan, met name om input op te halen
voor de RCPA.
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9.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Gien heeft aangegeven dat ze heeft besloten om te stoppen met de RCPA,
vanavond is dan ook haar laatste vergadering. Ook Hannie is inmiddels gestopt
met de RCPA. Aaftien gaat e.e.a. regelen voor het afscheid van deze twee leden.
De RCPA moet nog wel vervanging zoeken hiervoor. Gien gaat vragen of een
vriendin van haar eventueel belangstelling heeft voor de RCPA. Afgesproken
wordt dat iedereen in zijn of haar eigen netwerk gaat rondkijken of er
belangstellenden zijn.

Aaftien

Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
De uitnodiging van Promens Care zal vermoedelijk in oktober komen.
Jeugd → de afspraak voor morgen gaat niet door, wel is er een voorstel voor
een nieuwe datum, dit moet nog kortgesloten worden met de participatieraad.
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Gien vind het bijzonder dat ze niets meer hoort van Werkplein Drentsche Aa.
Vandaag stond er een artikel in de krant over bankmedewerkers die moeilijk aan
het werk komen in de provincies Friesland, Drenthe en Overijsel. Hiervoor is
een subsidie beschikbaar vanuit de EU om deze mensen weer aan het werk te
krijgen door middel van omscholing. Te denken valt aan beroepen in de ICT,
Logistiek en de Zorg. De vraag kan ook gesteld worden aan WPDA hoe hier
inhoud aan wordt gegeven.
10.

Rondvraag
Ada → geeft aan dat ze niet bij het werkoverleg aanwezig is, wel bij de
reguliere vergadering.

11.

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