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Lienen, Jeanette Kleene

Gast:
Afwezig:
Notuliste:

Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Aaftien had voor deze vergadering een mogelijke kandidaat uitgenodigd, maar
die heeft gemeld dat ze van een eventueel lidmaatschap afziet wegens andere
verplichtingen.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
 Statuten netwerk adviesraden sociaal domein arbeidsmarktregio
Groningen → alleen de naam is gewijzigd.. Elma gaat 7 december a.s.
naar de bijeenkomst in Slochteren.
 Verslag VIP-bespreking – 10 augustus 2018 → Eva is bij deze
bespreking geweest, ook heeft ze gemaild met Michel van Vaart
Welzijn voor een vervolgafspraak. Ada geeft aan dat ze Gert Jan
Overduin en Gert Wildeboer gaat benaderen om hierin actie te
ondernemen.
 Toelichting burgerparticipatie nieuwe stijl (verslag PR 17 oktober 2018)
→ hiervoor is het verslag van de Participatieraad toegestuurd. De
gemeente heeft geld gekregen om de burgers nog meer te laten
participeren. Hier is een werkgroep uit voort gekomen en deze
werkgroep gaat met Mariska Wesselius aan de slag. Ada is hier ook bij
betrokken. De gemeente komt met een discussiestuk richting de raad en
hierbij gaat de werkgroep zich aansluiten. Right to Challenge heet het
discussiestuk. Op 14 januari 2019 is er een vervolgvergadering.
 Ontvangstbevestiging gemeente m.b.t. brief ‘keuzes sociaal domein’ →
gisteren is ook de brief ontvangen dat dit behandeld wordt binnen het
college / de raad.
 Verklaring Onbesproken Gedrag (VOG) → dit is ter kennisgeving.
 Aantal Sinterklaaspakketten Budget Support → er worden schrikbarend
veel pakketten uitgedeeld, dit zijn ongeveer 500 kerstpakketten en 300
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sinterklaaspakketten. Kennelijk is er dus meer armoede in Assen dan
gedacht. Dit is een groep waaraan aandacht gegeven moet worden.
 Langetermijnplanning gemeente → Else Deddens is aangeschoven bij
het overleg met de gemeente. Voor degemeenteraad kan ze een
langetermijnplanning sturen, voor het college niet.
 12 december a.s. is er de volgende vergadering, indien er punten zijn
waarover men graag wil spreken, geef dit dan aan bij Aaftien.
3.

Verslag 24 oktober 2018
Het verslag van de vergadering van 24 oktober 2018 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Eva heeft nog geen mail gestuurd naar Reinald Lijster, dit gaat ze z.s.m. doen.
Kees moet nog actie ondernemen inzake de wijkanalyse.

4.

Preventiefonds en Transformatieakkoord
Dit is deze week veel in het nieuws geweest. De powerpoint presentatie hebben
we ontvangen. Op dit moment kan de RCPA hier niets mee, gewacht wordt op
het moment dat hierover een advies wordt aangevraagd. Voor sociaal zwakkere
groepen is het vaak moeilijk om gezond eten te kopen, dit is namelijk duurder
dan de normale producten. Hier moet wel rekening mee gehouden worden. Ook
mag er geen stempel gegeven worden aan personen. In de opvoeding en
stimulering kan wel wat gedaan worden.

5.

Kaderbrief 2019 Werkplein Drentsche Aa
De omgekeerde toets is een methodiek voor het sociaal domein die ambtenaren
traint om doelmatigheid en rechtmatigheid te combineren. De essentie is kijken
wat nodig is en als laatste stap of dit mogelijk is binnen de regelgeving.

Eva
Kees

Kees geeft aan dat er niet teruggevonden kan worden wanneer deze brief is
opgesteld en er wordt veel teruggekeken naar 2017 in plaats van vooruit. Het
eenvoudige simpele werk gaat over naar robots, dit is zorgelijk voor mensen die
een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Afgevraagd wordt hoe de WPDA
dit gaat aanpakken.
In de vergadering van 12 december zal dit punt worden besproken om concrete
vragen op papier te zetten voor Luuk Duursma en WPDA.
De uitnodigingen kunnen dan verstuurd worden met de bijbehorende vragen.
Jeanette geeft aan dat ze in het nieuwsuur hoorde dat 55-plussers te weinig doen
om weer aan het werk te komen en hierdoor te weinig doen voor de
samenleving. Jeanette heeft hierover een stukje voor de krant geschreven inzake
haar eigen situatie dat ze 42 jaar heeft gewerkt, dit stukje is overgenomen door
de krant en geplaatst. Jeanette gaat ervoor zorgen dat dit stukje naar de leden
van de RCPA gaat.
6.

Terugkoppelingen
WMO-overleg 29 oktober 2018 → hier is een verslag van gemaakt en gevraagd
wordt of de behoefte er is om dit samen met de ombudscommissie door te
spreken door een afvaardiging van de PR en de RCPA. Door Aaftien wordt
doorgegeven dat we dit als RCPA willen. Joke en Camilla willen hier wel bij
betrokken worden. Dit punt wordt vervolgd. In maart/april wordt er een nieuwe
afspraak gepland. De bedoeling is wel dat de raden met punten komen.
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Overleg leden PR en RCPA met gemeente 26 november 2018 → Ada is hier
afgelopen maandag geweest. De meeste punten zijn reeds besproken. Wencke
Gelinck is binnen Assen de nieuwe ambtenaar voor inburgering. De gemeente
wordt weer verantwoordelijk voor de inburgering en hiervoor moet nieuw
beleid worden gemaakt.
Bijeenkomst Open Huis van de kerken 13 november 2018 → hier is Kees
geweest. Deze bijeenkomst was in het kader van eenzaamheid. In Drenthe wordt
ook een organisatie van Sensoor opgericht, dit zal vermoedelijk in Emmen
komen. Ook heeft Kees een kaart met een telefoonnummer (0900-0767), er zou
een brief gestuurd kunnen worden aan de gemeente om dit onder hun aandacht
te brengen. Aaftien heeft deze kaart gekregen.
Sociale kaart van Assen → deze zou klaar zijn en ligt nu nog bij de gemeente.
Gert Wildeboer is hiervoor het aanspreekpunt.
Elma geeft aan dat ze hoorde dat de UBA gaat stoppen → Aaftien geeft aan dat
dit wordt ondergebracht bij Vaart Welzijn.
7.

8.

Bereik doelgroep
Hier is al een paar keer over gesproken, de vraag is of we niet elke vergadering
kunnen zeggen wat je zelf bent tegengekomen in je eigen omgeving en dit te
benoemen. Dit wordt als informatie vanuit het veld benoemd op de agenda.

Aaftien

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Geen bijzonderheden.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Jeugd → hier is een verslag van gemaakt en hier zijn geen vragen of
opmerkingen over. Veilig Thuis gaat in een andere vorm door. Dit staat al een
tijdje onder verscherpt toezicht. Eva vraagt of de pilot van een
praktijkondersteuner wordt voorgezet na 1 april a.s.
Gehoopt wordt ook dat de kinderraad doorgaat in Assen.
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Geen bijzonderheden

9.

Rondvraag
Elma komt terug op de collectieve ziektekostenverzekering → op 11 november
was het polisblad van Menzis bekend bij de deelnemers Op 16 november heeft
de gemeente een brief gestuurd waarin staat dat je gewoon verzekerd bent en
binnenkort de polis ontvangt. Belangrijk is dat er op tijd wordt gecommuniceerd
en niet nadat er al van alles geregeld is. Er is onvoldoende communicatie
geweest vanuit WPDA. Dit is ook een belangrijke vraag voor de vragen richting
de WPDA.
Kees → heeft nog een oude uitnodiging liggen van Proscoop van Gezond ouder
worden in Assen. Van de laatste vergadering is een verslag gemaakt en deze
heeft de RCPA.
Kees → heeft een mail gekregen van Hannie dat Taxibedrijf Dorenbos ongeveer
30% van de ritten uitvoert in plaats van Connexion. Het belangrijkste is dat de
bewoners goed worden vervoerd.
Kees → op dinsdag 11 december a.s. is er een regionale bijeenkomst publiek
vervoer in Groningen, Kees gaat hiernaar toe.
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Ada → geeft aan dat we leden erbij willen hebben binnen de RCPA. Elma
merkt op dat er eerst een advertentie geplaatst kan worden op de website en via
Facebook. Daarnaast wordt een potentiële kandidaat benaderd door Ada.
Camilla gaat een mail sturen om de lief en leedpot aan te laten vullen.
10.

Ada
Camilla

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

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 12 december 2018.

Ada Gorter
voorzitter
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