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Nr. Omschrijving
1.

Actie

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt
zonder wijzigingen vastgesteld.
Ada heeft Menno Molenaar benaderd om vandaag aan te schuiven om te kijken
of hij lid wil worden van de RCPA. Menno heeft zich tijdens de vergadering
kort voorgesteld. Aansluitend heeft er een heel kort voorstelrondje
plaatsgevonden.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
 Inspraak preventiefonds → vandaag heeft Aaftien nog een memo
hierover doorgestuurd. Hiervoor wordt een grote campagne opgestart en
ook wij als RCPA zullen gevraagd worden om hier een advies over uit
te brengen. Men wil de bevolking hierbij betrekken, afgevraagd wordt
wel hoe. Op 14 januari wordt hier tijdens het Wmo-overleg aandacht
aan besteed.
 Data werkoverleg 2019 → deze staan ook onderaan de agenda
genoemd, afgevraagd wordt wel of het elke keer nodig is om een
werkoverleg te houden. Aangegeven wordt dat het soms wel veel is om
2x per maand te vergaderen. Voorstel is om dit wel te laten staan en dan
van te voren te kijken of het nodig is of niet.
 Vertegenwoordiging in sociaal netwerk Assen (SNA) → Ada is bij
Corrie op bezoek geweest en heeft het e.e.a. doorgesproken. Het SNA is
een belangrijke groep en het advies is om hierin wel vertegenwoordigd
te zijn als RCPA. Namens de RCPA zit Elma in deze werkgroep, dit is
in principe voldoende. Wenselijk is wel dat het ‘praatstuk’ een keer
klaar is en dat hier mee aan de slag wordt gegaan.
 Advertentie leden RCPA → de advertentietekst is gemaild naar
iedereen. De toevoeging dat de vergaderingen in gemoedelijke sfeer
plaatsvinden wordt gedaan. Jeugd wordt ook nog extra toegevoegd.
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Opgemerkt wordt dat er ook gericht gezocht kan worden. De
advertentie wordt op de website geplaatst en op de website van de
gemeente. Ook VIP en facebook worden meegenomen.
 Verzoek om gesprek met GKB → een van de redenen om de GKB uit te
nodigen is de hoge rente die men rekent. Dit punt zal in 2019 op de
agenda komen.
3.

Verslag 28 november 2018
Het verslag van de vergadering van 28 november 2018 wordt zonder
wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Verslag VIP-bespreking → Eva geeft aan dat de afspraak met Michel van Vaart
Welzijn is afgezegd. Willy van de Kolk van de Participatieraad gaat Gert
Wildeboer benaderen inzake de afspraak van VIP. De RCPA houdt in de gaten
om dit te bespreken tijdens het werkoverleg met Gert Jan Overduin.
Eva heeft een mail gestuurd naar Reinald Lijster, hierop is de reactie gekomen
dat hij op dit moment ziek is.
Langetermijnplanning → Else Deddens heeft deze nog niet toegestuurd.
Wijkanalyse → begin volgend jaar gaat Kees hierin actie ondernemen.
Bereik doelgroep → feitelijk moet dit continu op de agenda blijven staan.

4.

Kees

Kaderbrief 2019 Werkplein Drentsche Aa
Afgesproken was dat iedereen vragen zou formuleren, tijdens de vergadering
zijn de volgende vragen benoemd:
 Hoe gaat het WPDA om met de Wajongers. Menno geeft aan dat er
twee kanten aan zitten. Een plaatsing is leuk, er wordt echter niet
gekeken of de werknemer past bij de werkgever en of de
werkzaamheden geschikt zijn. Eva vraagt zich ook af wat jobcoaching
betekent en of hier beleid op is en of er medewerking van de bedrijven
is.
 Zorgverzekering → Elma heeft al besproken dat het wenselijk is dat dit
punt volgend jaar eerder wordt gecommuniceerd i.v.m. de overgang
naar een andere zorgverzekeraar. De vraag zal ook nog gesteld worden
hoe nu verder, ook de tijdige communicatie wordt hierin meegenomen.
 Kansrijke beroepen → afgevraagd wordt hoe je bereikt dat
medewerkers geschikt gemaakt worden voor een kansrijk beroep. Er zal
om voorbeelden gevraagd worden. Ook zal worden gevraagd wat de
kansrijke beroepen zijn in onze regio.
 Indien er krapte op de arbeidsmarkt is, kunnen mensen met
multiproblematiek dan niet geplaatst worden? Uitgaan van wat iemand
kan en niet naar welke regels er zijn. Feitelijk de omgekeerde toets
toepassen.
 Indien er naar de doelgroep binnen de RCPA wordt gekeken wordt
afgevraagd of deze doelgroep in staat is om met de nieuwe
technologische ontwikkelingen om te gaan. Verdwijnen de eenvoudige
banen niet door juist robotisering?
 Aandachtspunt is de digitale aanlevering terwijl er ook laaggeletterden
zijn die hier heel veel moeite mee hebben. Afgevraagd wordt hoe de
WPDA hier mee om gaat.
 Er is een grote groep met afstand tot de arbeidsmarkt die afhankelijk
wordt van de afsprakenbanen, afgevraagd wordt of hier ook een
maximum aan zit.
 Wat zijn de verschillen tussen de diverse vormen van onderwijs zoals
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duale leerweg, BBL etc. En ook wat dit heeft opgeleverd.
Afgevraagd wordt of er tevredenheidsonderzoeken worden gehouden
onder deze groep mensen en of er exitinterviews worden gehouden.
 Vraag hoe ze omgaan met mensen die ze zelf doorverwijzen naar Vaart
Welzijn en hoe de samenwerking is en hoe vaak er wordt geëvalueerd.
 Hoe gaat de WPDA om met de preventie en bijstand korten en hoeveel
mensen betreft dit.
 Lukt de routekaart ook en hoe werkt dit?
 Hoe pak je de armoede aan onder de ZZP-ers.
WPDA wordt uitgenodigd voor de vergadering van 23 januari a.s.
Daarna wordt Luuk Duursma van Alescon uitgenodigd.


5.

Voorbereiding gesprek met wethouder sociaal domein (Harmke Vlieg)
Naast de kennismaking zullen de volgende punten worden aangekaart:
 Visie sociaal domein, ook gezien de bezuinigingen
 Hoe heeft de gemeente zelf contact met de achterban
 Wat zijn de grootste problemen in Assen
 Wat is de verwachting van mijn buurt Assen? (wenselijk is dat iedereen
in zijn/haar eigen wijk kijkt wat er speelt via mijn buurt Assen)

6.

Voorbereiding gesprek met accountmanager Alescon (Luuk Duursma)
Er zal gewacht worden om Luuk uit te nodigen totdat we de bespreking met
WPDA hebben gehad.

7.

Voorbereiding pagina sociaal domein in BvdB (Denise Zwep)
Hier willen we graag meer informatie kenbaar maken. Ada vraagt of we hier
met 1 of 2 mensen over moeten brainstormen hoe we dit willen. Eva en Jeanette
zullen dit punt oppakken.

8.

Terugkoppelingen
Bijeenkomst netwerk adviesraden → de statuten zijn nog niet getekend, ook zijn
er nog een aantal wijzigingen aangedragen. Dit wordt nu over de mail gestuurd.
Bijeenkomst publiek vervoer → dit was meer ervaringen uitwisselen. Ook is er
een klachtenregeling aangenomen. Deze moet nog redactioneel aangepast
worden. Kees stuurt dit door zodra deze binnen is. De dienstregeling is
gewijzigd, op internet staat nog wel de oude dienstregeling.

9.

Informatie vanuit het veld
Kees → heeft bericht gekregen dat de thuiszorgorganisatie ZorgZaak gaat
stoppen met alle individuele verpleging aan huis. Ze gaan zich alleen maar
richten op psychiatrische zorg. Voor de standaard thuisverpleging komt een
andere partij.

10.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Geen bijzonderheden.

Aaftien
Joke

Eva/Jeanette

Kees

Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Geen bijzonderheden
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Geen bijzonderheden
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11.

Rondvraag en sluiting
Menno geeft aan dat er onderwerpen in de RCPA worden behandeld waar hij
niet veel verstand van heeft, maar er zijn ook zeker onderwerpen waar hij wel
de nodige ervaring mee heeft.
Eva → vraagt of er in december nog een overleg is met Gert Jan, Ada geeft aan
dat dit niet het geval is.
Ada bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit vervolgens de
vergadering om kwart voor 9 en wenst iedereen fijne feestdagen en wel thuis.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2019.

Ada Gorter
voorzitter
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