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

Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 24 oktober 2018
Ada Gorter, Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Eva Koerselman (voorzitter)
Camilla ter Horst, Klaasje van der Ley, Joke Hak, Kees Veenvliet, Elma van
Lienen

Gast:
Afwezig:

Jeanette Kleene (mk)

Notuliste:

Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Eva opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ook de mensen op de
publieke tribune worden van harte welkom geheten.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
 Herkenningsfolder en kaartje MEE Drenthe → de folder is vrij
compleet, alleen is de tekst niet goed leesbaar door de witte letters op
een gele achtergrond. Kees gaat dit nog doorgeven aan Mee Drenthe.
Kees gaat ook aangeven dat de RCPA zich afvraagt wanneer iemand
een kaart wel of niet krijgt.
 Advies participatieraad raadsnotitie sociaal domein → Dit wordt verder
besproken bij punt 5 van de agenda.
 Aanbesteding dyslexie → hiervan is een brief ontvangen van de
gemeente. Deze brief is helder; negen instellingen hebben zich
ingeschreven voor Drenthe. De brief is ter kennisgeving.
 Kees heeft een mogelijke kandidaat gevonden voor de RCPA. Deze
kandidaat wil graag eerst een vergadering bijwonen. Vanavond kon ze
niet aanwezig zijn. Aaftien zal haar voor de vergadering van 28
november uitnodigen.

3.

Actie

Kees

Aaftien

Verslag 26 september 2018
Het verslag van de vergadering van 26 september 2018 wordt zonder
wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Kees vraagt wanneer de nieuwe afspraak is met het VIP. Eva geeft aan dat deze
afspraak er nog niet is. Eva heeft wel dit punt bij de gemeente aangegeven en
gehoopt wordt op een spoedig vervolg hiervan.
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Afspraak Luuk Duursma → Joke heeft nog geen contact mee hem opgenomen
aangezien het werkoverleg niet door is gegaan. Dit wordt geprobeerd af te
spreken aan het begin van het komende jaar.
Kees stelt voor dat we de vraag inzake inhoud geven aan omscholing van
bankmedewerkers gaan stellen aan WPDA → Kees geeft aan dat dit het beste
schriftelijk gedaan kan worden. Ook de terugkoppeling komt dan schriftelijk
zodat dit gearchiveerd kan worden. Kees gaat een e-mail opstellen en aan
Aaftien sturen zodat zij de vraag kan indienen bij WPDA.
4.

5.

6.

Collectieve ziektekostenverzekering minima
De collectieve zorgverzekering blijft voor het jaar 2019 van zowel Zilveren
Kruis als Menzis. Komend jaar zal de gemeente moeten onderzoeken met welke
aanbieder ze verder willen gaan. Per 1 januari 2020 is er een andere verzekeraar
die een vergelijkbare polis gaat aanbieden. Welke organisatie dit wordt is nog
niet bekend. Dit punt wordt ook meegenomen in het overleg met de gemeente.
Aanpassing raadsnotitie Keuzes voor het sociaal domein
Eva heeft dit naast elkaar gelegd, er zijn 3 punten gewijzigd, te weten:
 Verschil maken tussen korte en lange termijn
 2 voorbeelden zijn weggehaald
 De wachttijden maatregel optioneel nog op een termijn zetten
Eva vraagt zich af wat de invloed van beide raden is omdat er zeer weinig is
aangepast. De gemeenteraad heeft hier al over vergaderd en gestemd, echter de
stemmen staakten en nu is dit punt doorgeschoven naar de
begrotingsvergadering in november. De stemming wordt hier dan over gedaan.
Indien de stemming weer gestaakt wordt, dan wordt het voorstel afgewezen.
Het voorstel is om contact op te nemen met de participatieraad om hierover een
brief te sturen naar de gemeente. Ada gaat Willy hierover benaderen om te
overleggen of er een gezamenlijke actie wordt opgepakt richting de
gemeenteraad van hoe nu verder en ook dat de onderbouwing mist.

Joke

Kees
Aaftien

Aaftien/Eva

Ada

Terugkoppelingen
Dag van de toegankelijkheid → Kees en Jeanette zijn hier geweest in het Drents
Museum. Er is een uitleg geweest over blinden en slechtzienden,
laaggeletterden en dementerenden. Hier waren veel Engelse teksten, gevraagd is
of dit ook in Nederlandse tekst kon. De toezegging is gedaan dat ze dit gaan
aanpassen. Kees heeft daarnaast een toelichting gegeven hoe de bijeenkomst
verder is verlopen.
Koepel Adviesraden → Klaasje en Kees zijn hier geweest in Noordwolde en
hebben hiervan informatie gedeeld met de RCPA. Dit werd georganiseerd door
Stimulanz. Ook voor nieuwe mensen in de raad is dit een interessante
bijeenkomst. De tip is gegeven om bij de gemeente na te vragen hoeveel banen
nu concreet zijn gerealiseerd en ook beschut werken. De doelstellingen zijn
bekend, maar belangrijk is te weten wat is gerealiseerd. Ook de vraag is of de
bewoners weten dat ze voor beschut werken in aanmerking kunnen komen. Joke
geeft aan dat alleen de uitzonderingen in aanmerking kunnen komen voor
beschut werken. Kees geeft aan dat er constant vragen gesteld moeten worden
indien er iets niet duidelijk is. Wenselijk is dat er iemand bij de raad komt die
meer van deze materie van werk en inkomen af weet. Eva geeft aan dat ze meer
behoefte heeft aan informatie hierover. Luuk Duursma wordt reeds uitgenodigd
voor een informele vergadering in het begin van 2019 en de vragen die er zijn
kunnen dan ook aan hem gesteld worden.
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Kees gaat de exacte vragen over de stand van zaken uitwerken en mailen.
Overleg leden participatieraad en RCPA met de gemeente → Aaftien heeft hier
een verslag van gemaakt. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.
7.

8.

9.

10.

Voorbereiding WMO overleg 29 oktober a.s.
Transformatieakkoord en preventieakkoord → Klaasje en Camilla hebben al
overleg gehad inzake jeugd en hebben hier informatie over ontvangen. Camilla
en Klaasje maken hier nog een verslag van.
De volgende punten zullen besproken worden:
 Ombudscommissie
 Wordt er niet teveel aangeboden in het kader van de WMO
 Sociale kaart
 Cityline → in het laatste klantpanel was er nogal onrust of de kaartjes 1
uur of 2 uur geldig zijn. Dit moet ook goed afgesproken worden.
 Leerlingenvervoer
 Scootmobiel mee in de bus of niet. Gevraagd wordt of het probleem is
opgelost dat er op 1 pas meerdere codes kunnen staan en of dit bekend
is bij de gebruikers. Eva gaat hiervoor een mail sturen naar Reinals
Lijster van de gemeente.
Aaftien gaat de punten van te voren mailen naar Rita Overdiep van de
gemeente.
Contact met achterban / burgerparticipatie nieuwe stijl
Van de participatieraad is een uitnodiging geweest om aan te schuiven bij de
toelichting van Marisca Wesselius van Zorgbelang Drenthe. De RCPA is hier
niet geweest. Ada vraagt zich echter af wat er nu echt leeft bij de achterban. Ada
vraagt de informatie van de toelichting van Marisca op bij Willy van de
presentatie.
Wijkanalyse Assen
Eva geeft aan dat de analyse gebaseerd is op een enquête die is gehouden onder
de bewoners van Assen. Het is goed dat dit voor elke wijk is gedaan, maar of
het echt harde gegevens zijn waarop gestuurd kan worden wordt afgevraagd.
Kees gaat binnen zijn wijk navragen hoe de analyse tot stand is gekomen en hoe
vaak de wijkanalyse wordt gehouden. Na de informatie van Kees wordt dit
besproken en worden eventueel bij de gemeente nog andere vragen gesteld over
punten die nog niet duidelijk zijn.

Kees

Camilla/Klaasje

Eva
Aaftien

Ada

Kees

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Geen bijzonderheden.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Jeugd → Klaasje en Camilla hebben een gesprek gehad met de PR en gemeente.
Het verslag moet nog gemaakt worden en kan dan later besproken worden.
Kees is bij Promens Care geweest en heeft kennis gemaakt met de nieuwe
locatiebeheerder van het inloophuis. Ook is gesproken over bouwstenen en dat
men zich hier geen zorgen over hoeft te maken.

Camilla/Klaasje

Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Arbeidsmarktregio → Elma deelt mee dat op de laatste netwerkbijeenkomst is
besloten de statuten aan te passen. De huidige statuten gaan uit van alleen de
provincie Groningen. Reden om de statuten aan te passen is dat het netwerk
zich niet alleen gaat bezighouden met de cliëntenparticipatie binnen de
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arbeidsmarktregio in de provincie Groningen, maar ook met cliëntenparticipatie
in de Drentse gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo.
De naam wordt gewijzigd in Netwerk Adviesraden Sociaal Domein
Arbeidsmarktregio Groningen. Met voldoende aanwezige leden om geldig te
stemmen wordt deze statutenwijziging op 7 december 2018 in stemming
gebracht en daarna via de notaris vastgelegd.
11.

Vergaderschema 2019
Elke 2e woensdag is het werkoverleg, elke 4e woensdag van de maand is de
openbare vergadering. Aaftien gaat een aantal dagen aanpassen en opnieuw
mailen.
De vergadering van december in 2018 wordt gehouden op 12 december in
plaats van op 19 december.

12.

Rondvraag
Geen

13.

Sluiting
Eva sluit om 21.00 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Aaftien

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 28 november 2018.

Eva Koerselman
vicevoorzitter
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Aaftien Schlundt Bodien
secretaris
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