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Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt
zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

Gesprek met wethouder sociaal domein Harmke Vlieg
Na een kort voorstelrondje zijn de volgende punten besproken:

Actie

Maatregelen tekort in sociaal domein
Sinds 2017 loopt de gemeente tegen grote tekorten aan binnen het sociaal
domein, ook in 2018 is er een tekort en dit wordt ook voor 2019 verwacht.
Vanuit het rijk krijgt de gemeente te weinig middelen om de taken uit te voeren
op het sociaal domein. Met andere gemeentes wordt gelobbyd in Den Haag,
maar we zijn afhankelijk van de beslissing van het kabinet hiervoor. Zelf heeft
de gemeente in het najaar van 2018 besloten om de tarieven van de aanbieders
voor het jaar 2019 niet te indexeren. Ook wordt er gekeken of er slimmer en
efficiënter gewerkt kan worden zoals bij de toegang. Verder wordt gekeken of
er nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden met aanbieders vanaf 2020.
Gehoopt wordt dat alle maatregelen samen het tekort een klein stukje kunnen
terugdringen. Daarnaast wordt op alle fronten gekeken of er bezuinigd kan
worden. De tekorten zijn niet alleen op te vangen binnen het sociaal domein.
Wat belangrijk is, is dat goede zorg voorop staat.
De gemeente weet hoe zwaar de zorg is omdat gewerkt wordt met verschillende
interventieniveaus. Juist voor de zwaardere gevallen wil de gemeente de zorg
garanderen, hierdoor wordt kritisch gekeken naar de medicalisering. Assen wil
goed worden in signaleren wie echt hulp nodig heeft en wie op een andere
manier geholpen kan worden. Ook wordt er ingezet op preventie.
Ontwikkelingen GKB / kosten professionele bewindvoering
Bewindvoering wordt door een rechter opgelegd, maar de gemeente moet dit
wel betalen. Samen met WPDA pakt de gemeente dit op. Er wordt gekeken of
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er met plannen gekomen kan worden of bewindvoering altijd nodig is of dat het
ook in een andere vorm opgelost kan worden. Dit is lastige problematiek. Het
belangrijkste is dat iemand goede hulp krijgt en uit de schulden komt. Of
bewindvoering dan altijd nodig is, is de vraag. In Assen wordt begonnen met
een geldcoach. Deze persoon gaat de mensen het gehele traject bijstaan en
begeleiden. Op deze manier wordt geprobeerd om mensen goede hulp te geven.
De RCPA geeft aan dat de rente 14% is en gevraagd wordt of de gemeente weet
wat dit betekent voor de mensen. Deze rente is hoog omdat het voor
consumptief krediet is. Indien er gelden in een regeling zitten worden er andere
afspraken gemaakt en geldt dit percentage niet. De RCPA kan ook de vragen
omtrent bewindvoering en rente vragen aan het GKB. Op GKB.nl kunnen alle
rentepercentages gevonden worden.
Communicatie gemeente / burgers
Het is lastig om met de kwetsbare groepen in contact te komen, ook de
gemeente is hier erg mee bezig. Wethouder Vlieg geeft aan dat er veel via de
organisaties zelf gebeurt en hier wordt ook gebruik gemaakt van
ervaringsdeskundigen. De gemeente zit zelf feitelijk ook wel op afstand. De
gemeente heeft hierbij ook hulp nodig van de vrijwilligersorganisaties die deze
kwetsbare mensen spreken.
Samenwerking gemeente met hulporganisaties (bijvoorbeeld de kerken, Krijg
een Kans (KEK), Sociaal Netwerk Assen)
Er zijn diverse vrijwilligersorganisaties, gevraagd wordt hoe de gemeente het
overzicht houdt op het geheel. De gemeente herkent dit en krijgt veel geluiden
dat het handig is om te weten welke organisaties zich waar mee bezighouden.
Op dit moment is de gemeente bezig om uit te zoeken hoe dit opgepakt kan
worden om dit zo handig mogelijk op te zetten. Ook wordt er meer rond thema’s
gewerkt om mensen bij elkaar te brengen van vrijwilligersorganisaties en
professionele organisaties.
Ontwikkeling digitalisering
Digitalisering is een feit en vindt overal plaats. Wel is de gemeente zich ervan
bewust dat een bepaald percentage hier niet in mee komt. Alles wat wordt
gedaan moet dan ook gedaan worden via een andere manier, dit kan via de balie
of door middel van brieven. Over het algemeen gaat alles steeds meer digitaal.
Bellen kan uiteraard ook nog steeds en eventueel kunnen huisbezoeken
plaatsvinden.
De dames Vlieg en Van der Geest worden bedankt voor hun inbreng tijdens de
vergadering.
3.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
 Advertentie leden RCPA → hierop is een reactie gekomen en aan deze
persoon is gevraagd om een motivatie te sturen. Camilla zet de
advertentie nog een keer op facebook.
 Uitnodiging PR voor 20 februari a.s. (toegankelijkheid) en 20 maart a.s.
(nieuw inburgeringsbeleid) → dit wordt tijdens het werkoverleg
besproken.
 Training werken met netwerken → deze bestaat uit 2 cursusdagen.
Klaasje en Kees gaan dit volgen. Jeannette gaat nog doorgeven of het
haar ook lukt.
 Wmo-pas (Reinald Lijster) → Kees gaat dit nog bespreken met Reinald
Lijster.
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 Werkgroep burgerparticipatie (terugkoppeling Ada) → het was een
onduidelijke bijeenkomst. De visie van de gemeente en wat er al gedaan
wordt is niet duidelijk. De werkgroep is opgeheven en de vraag wordt
aan de gemeente gesteld wat de visie is, welke stappen worden gezet en
hoe wij als PR en RCPA hierop kunnen aansluiten.
 Interview bijstandsgerechtigde → gemeente heeft aan de RCPA
gevraagd of wij bijstandsgerechtigden kennen om te interviewen.
Vanuit de RCPA is dit niet bekend, wel zal een telefoonnummer van de
ruil en weggeefwinkel doorgegeven worden zodat men daar kan
informeren.
4.

Verslag 12 december 2018
Het verslag van de vergadering van 12 december 2018 wordt zonder
wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Menno heeft besloten om lid te worden van de RCPA en dit wordt ook
voorgesteld bij de gemeente.
Gesprek GKB → dit moet ingepland worden. Afgesproken wordt om een keer
naar de GKB te gaan. Aaftien maakt deze afspraak om hier op bezoek te gaan
met een delegatie. Van te voren wordt een vragenlijst opgesteld.
Wijkanalyse → Kees gaat dit z.s.m. doen.
Uitnodigen Luuk Duursma → hij zal worden uitgenodigd na het gesprek op 27
maart met de heer Schonewille van WPDA.
Voorbereiding pagina sociaal domein → Eva en Jeannette moeten dit nog
oppakken.

5.

Elma/Aaftien

Adviesaanvragen
Preventiefonds
Er is een informatieve bijeenkomst geweest waar meer input op is gegeven.
Voor 80% is dit nu compleet. Aan de RCPA is gevraagd om een advies uit te
brengen voor 4 maart a.s. over de uitgangspunten voor het preventiefonds. In
het werkoverleg van februari a.s. wordt dit nog een keer besproken, dan is er
ook een nieuwe versie. Eva heeft toegezegd om het advies te schrijven en dan
kan het tijdens de formele vergadering van 27 februari vastgesteld worden.
Afgevraagd wordt wel of het preventiefonds gaat werken. Ook is de angst
aanwezig dat alles naar de professionele organisaties gaat terwijl je juist
burgerinitiatieven wilt krijgen. Aaftien vraagt na of de uitgereikte stukken ook
geprint kunnen worden op A3 zodat het leesbaar is.

Aaftien
Aaftien
Kees
Joke

Eva/Jeannette

Eva

Aaftien

Aanpassing verordening WMO/jeugdwet
Hierover is uitleg gegeven door Rita Overdiep. Het gaat over de kosten voor
schoonmaak en een aantal aanpassingen in de verordening. De kosten voor
schoonmaak zijn een gegeven, hier kunnen wij als raad niets mee doen.
Belangrijk is dat de mensen goed geïnformeerd worden. De opmerking wordt
gemaakt dat het goed is om aan te geven dat indien men een hoger inkomen
heeft dat dan de eigen bijdrage naar rato ook hoger zou moeten worden.
Het advies dat de RCPA gaat geven is om in de gaten te houden wie er afhaken
met schoonmaakhulp en waarom.
In de verordening zijn ook een aantal veranderingen doorgevoerd, indien er
maatwerk wordt bedoeld wordt aangegeven dat dit dan ook zo benoemd moet
worden. Het is belangrijk dat de gemeente in gesprek gaat met de mensen. Dit
zal expliciet vermeld moeten worden. Persoonlijk contact houden is belangrijk
en kijken naar de situatie van de mens zelf. Ada gaat dit advies schrijven.
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Er komt nog een adviesaanvraag inzake de aanbesteding van de zorg in het
sociaal domein voor 2020.
6.

7.

Informatie vanuit het veld
In de krant stond vermeld dat de voedselbank failliet dreigt te gaan. Dit wordt in
het overleg met Gert Jan meegenomen hoe de gemeente hiermee om gaat.

Ada

Aaftien

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Geen bijzonderheden.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Vorige week is er een afspraak geweest met de gemeente inzake jeugd; hier
komt nog een verslag van.
Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Jeannette is naar de opening geweest van het nieuwe Vakbondshuis in de
Groningerstraat. Jeannette is daar gastvrouw/vrijwilliger geworden voor een
aantal middagen in de week.

8.

9.

Rondvraag
Menno → vraagt of het een idee is om de stukken te nummeren behorende bij
de agenda. Dit is een goed idee en Aaftien gaat dit oppakken.
Loek Kuil → vond het leuk om als gast aanwezig te zijn en vraagt of hij de
notulen en de uitnodiging kan krijgen van de vergaderingen van de RCPA.
Aaftien → vraagt of iedereen de punten voor het jaarverslag weer wil indienen.
Ada → geeft aan dat ze op de openbare vergadering van 24 april niet aanwezig
is. Besloten wordt om deze vergadering op 10 april a.s. te houden.

Aaftien

Allen

Sluiting
Ada bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit vervolgens de
vergadering om 9 uur en wenst iedereen wel thuis.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 27 februari 2019.

Ada Gorter-ten Brink
voorzitter
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