Raad voor Cliëntenparticipatie Assen
p/a Gemeente Assen
Noordersingel 33
9401 JW ASSEN
assenclientenraad@gmail.com
www.rcp-assen.nl

Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen
Plaats:
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Aanwezig:

Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 27 februari 2019
Eva Koerselman (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Klaasje van
der Ley, Joke Hak, Kees Veenvliet, Elma van Lienen, Jeanette Kleene, Camilla
ter Horst, Menno Molenaar

Gast:
Afwezig:

Ada Gorter (mk)

Notuliste:

Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

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

2.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
 Uitnodiging training ‘herkennen van en omgaan met mensen met een
psychische aandoening’, 21 maart en 4 april (bijlage 1)
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.
 Uitnodiging raadsinformatieavond sociaal domein op 28 februari a.s.
vanaf 19.00 uur. Kees, Eva, Klaasje en Aaftien gaan hiernaar toe.
 De formele vergadering van april blijft op 24 april a.s. staan. Het
werkoverleg is op 10 april a.s.

3.

Verslag 23 januari 2019
Het verslag van de vergadering van 23 januari 2019 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Aaftien heeft een mail gestuurd naar de GKB. Franciska Roose wil in het
werkoverleg komen van 10 april a.s. De vragen hiervoor zullen tijdens het
werkoverleg van maart worden opgesteld.
Taxivervoer/Publiek vervoer → Kees heeft hier informatie voor opgehaald bij
Reinald Lijster. Indien iemand een taxipas nodig heeft moet deze persoon zich
als eerste hiervoor aanmelden bij de gemeente, de aanvraag wordt vervolgens
beoordeeld door de gemeente en op dat moment wordt ook beoordeeld of er een
rolstoel/rollator bij de taxipas moet of niet. Indien er geen rolstoelverklaring is
en men wil wel een rolstoel meenemen dan is dit mogelijk, maar de veranderde
situatie moet dan bij de gemeente gemeld worden. Dit wordt dan opnieuw
beoordeeld en de gemeente neemt vervolgens contact op met de vervoerder. De
gemeente is ook het punt waar men klachten in moet dienen.
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Wijkanalyse → dit heeft Kees uitgevoerd, de gemeente heeft dit uitbesteed aan
een bedrijf welke het onderzoek heeft uitgevoerd. Hoe dit verder is opgezet en
onderzocht is niet bekend. Eva gaat dit navragen in het overleg met de
gemeente.
Voorbereiding pagina sociaal domein in berichten van de Brink → Eva en
Jeanette moeten dit nog oppakken.
Jeugd → hier zou een verslag van komen, echter komen alle punten weer terug
op de agenda welke al eerder waren besproken. Het is nu dubbel werk om alles
op te schrijven waardoor er is besloten om dit verslag niet meer te maken.
4.

Eva
Eva/Jeanette

Terugkoppelingen bijeenkomsten
Overleg met de gemeente (28 januari, bijlage 3)
Dit stuk heeft iedereen ontvangen en de volgende punten zijn besproken:
 Laaggeletterdheid → hier komt een notitie van. Als adviesraden hebben
we aangegeven dat we hier graag vanaf het begin bij betrokken willen
zijn.
 Sociale kaart → blijft punt van aandacht.
 Burgerparticipatie → dit punt staat ook later nog op de agenda.
 Maatregelen sociaal domein, inkoop, preventie, toegang en meer
algemene voorzieningen wil men gaan aanbieden. Dit wordt nog verder
uitgewerkt.
 De participatieraad heeft aangegeven dat ze meer proactief willen
werken in plaats van reactief te werken op de agenda van de gemeente.
Hier is een training voor mogelijk en aan de raden is gevraagd om dit te
bespreken. Dit punt wordt besproken tijdens het werkoverleg van maart
a.s.
 Procedure over adviesaanvraag → dit omdat we een termijn van 6
weken hebben, maar vaak moet het advies eerder worden gegeven.
Voor het advies van het preventiefonds heeft de gemeente aangegeven
dat ze wel de termijn van 6 weken willen gaan hanteren.
Het laatste overleg met de gemeente van afgelopen maandag is niet doorgegaan,
dit is doorgeschoven naar maart.
Benchmarkonderzoek uitgaven jeugdhulp (30 januari, mondeling)
Hier zijn Camilla en Klaasje geweest, voor de RCPA is dit minder relevant.
Deze bijeenkomst was meer nuttig voor de zorgpartijen.
Burgerparticipatie (20 februari, mondeling)
Zie ook notitie ‘de burger aan boord’(bijlage 4)
Aaftien en Eva zijn bij de bijeenkomst van de participatieraad geweest. De
participatieraad wil pro-actiever haar rol oppakken en er is een werkgroep
geweest van burgerparticipatie. Binnen de gemeente is niet helder omschreven
wat men hieronder verstaat. Nicolien Waanders en Robert van der Haar waren
tijdens deze bijeenkomst aanwezig. Het is een onderwerp wat wel degelijk leeft,
maar wat binnen het college en de raad minder leeft omdat er grotere
onderwerpen zijn die ook de nodige tijd kosten. In april worden er werksessies
gehouden met de gemeenteraad en met het college.
De adviesraden zullen hier vanaf het begin bij betrokken worden. De
terugkoppeling van de sessies worden naar de adviesraden toegestuurd. Indien
er een ongevraagd advies zou komen zou je de draagkracht binnen de gemeente
voor burgerparticipatie kunnen vergroten. Ada en Willy zullen contactpersonen
zijn voor burgerparticipatie. Het is zinvol om een advies te geven. Afgesproken
is dat Aaftien contact opneemt met Willy, indien er gewacht kan worden tot
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Ada terug is dan wordt dit gedaan, indien er meer spoed is, dan pakken Eva en
Aaftien dit punt op.
Kees geeft aan dat er mogelijk een Denktank wordt opgericht omdat in de wijk
De Lariks een aantal woningen van het gas af moeten en verduurzaamd worden.
5.

Advies RCPA met betrekking tot de verordening WMO/Jeugdwet
+ reactie gemeente op het advies (bijlage 5)
Het Advies wordt tijdens de vergadering officieel vastgesteld.
Het college heeft hier al een reactie op gegeven.
Tijdens de vergadering is nog even gesproken over de tekst van de verordening
en de terugkoppeling. Het antwoord wat we van de gemeente hebben gekregen
is in sommige gevallen niet helemaal duidelijk.

6.

Adviesaanvraag inkoopproces Zorg, Jeugdwet en WMO, NMD
Raadsvoorstel (bijlage 6)
Toelichting kaders inkoopproces (bijlage 7)
Verslag Tafel WMO, raadsavond ‘Transformatie in de zorg’, 29 januari (bijlage
8)
Beide stukken zijn nog apart toegestuurd om goed door te nemen. 14 februari jl.
zijn Kees, Aaftien en Eva in Norg geweest en hier waren alle gemeenten
(m.u.v.Tynaarlo) aanwezig die betrokken zijn bij deze inkoop. Men wil graag
met alle adviesraden van deze gemeenten 1 advies indienen over dit proces.
Daarna heeft er nog een overleg met de gemeente plaatsgevonden waarbij het
verzoek is gedaan om een advies uit te brengen voor 1 maart a.s. De
participatieraad heeft aangegeven dat er geen advies uitgebracht kan worden
omdat de tijd te kort is. Indien wij als RCPA wel overgaan tot een advies, dan
wordt dit nu besproken en Eva kan dan vervolgens het advies schrijven om dit
nog vrijdag a.s. in te dienen. Klaasje geeft aan dat er eerst gekeken kan worden
wat er uitkomt en of dit dan met aandachtspunten kan of dat er een advies
uitgebracht moet worden.
De 15 kaders welke bekend zijn, zijn uitgelegd en duidelijk. Inkoop maakt wel
deel uit van een bredere aanpak. Adviesraden zullen betrokken worden aan de
voorkant van het proces van de inkoop en de kans bestaat dat er niet achteraf
een advies gevraagd wordt. De termijn voor de inkoop is nog niet bekend en dit
zal verschillen per opgave.
Klaasje vraagt hoe je de kwaliteit van de zorg aan de voorkant kunt toetsen. Er
is nu een geschiedenis met bepaalde zorgaanbieders, dit is bekend, maar van
nieuwe zorgaanbieders niet. Een aantal criteria kunnen van te voren wel bedacht
worden. Tussentijdse evaluaties zijn van belang. In het inkoopdocument worden
prestatieafspraken opgenomen en dit wordt ook gemonitord door de gemeente.
Afgevraagd wordt wat er gebeurt als één gemeenteraad van de deelnemende
gemeente hier niet in mee wil gaan. Het stuk is opgesteld door deze gemeenten
samen en is onderdeel van een breed pakket.
De cliënt staat centraal, daar zou mee begonnen moeten worden.
Innovatie → dit is niet helemaal duidelijk, vooral niet omdat er nu zoveel
tekorten zijn. Ook is niet bekend wat dit oplevert. Vanuit de tribune wordt
opgemerkt dat de zorgaanbieders zelf voor innovatie kunnen/moeten zorgen en
hiermee een pré hebben om tot een aanbesteding te komen.
Klaasje merkt op dat de POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) in de begroting
wordt opgenomen en dit wordt positief gezien.
Geconcludeerd wordt dat er eigenlijk niet veel aan toegevoegd hoeft te worden.
Eva gaat aan de hand van de genoemde punten een advies schrijven, dit wordt
vervolgens naar iedereen gemaild. Vrijdag 1 maart tot 14.00 uur kan er
gereageerd worden, daarna zal Eva dit versturen naar de gemeente.
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7.

Preventiefonds
Sheets informatiebijeenkomst 17 januari (bijlage 9)
Hier komt de adviesaanvraag nog van binnen, daarna krijgen we 6 weken de tijd
om hierop te reageren. Dit punt zal ook tijdens het werkoverleg van maart
worden besproken.

8.

Informatie vanuit het veld
Geen bijzonderheden.

9.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Eva vraagt of er inmiddels een overleg gepland is tussen de voorzitters en
secretarissen van de adviesraden. Dit overleg is nog niet weer van de grond
gekomen. Besloten wordt dat dit opgepakt wordt op het moment dat er binnen
de participatieraad weer een secretaris is. Aaftien zal dit met Ada bespreken.
Ook Willy van de participatieraad wil dit overleg graag weer oppakken.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Voor 7 maart a.s. heeft Kees een uitnodiging ontvangen voor de lunch van GKB
voor welzijnsorganisaties. Hiervoor kunnen we ons aanmelden. Kees gaat dit
doormailen naar Aaftien zodat zij dit kan doorsturen.
VIP → hier is in het verleden een gesprek geweest inzake hoe onze advertenties
hier terecht komen en hoe dit geplaatst werd. In klein comité zou hier verder
over gesproken worden. Eva heeft Michel gemaild en er komt een nieuwe
afspraak. Dit loopt al 2,5 jaar lang en hier is onvoldoende actie in ondernomen.

Aaftien/Ada

Kees
Aaftien

Eva

Commissie Werk en Inkomen (Alescon)
Jeanette heeft overlegd met vakbondshuis en indien we niet bij de gemeente
terecht kunnen dan kunnen we daar weg. Dit is aan de Groningerstraat 50 in
Assen (zoals de vergadering van 24 juli a.s.)
10.

Rondvraag
Tribune → geeft aan dat de vergadering boeiend is maar de tribune heeft helaas
niet de stukken. Dit is inderdaad wel een nadeel voor de toehoorders. Op de
website staan alleen de notulen en de agenda.

11.

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

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

Eva Koerselman
vicevoorzitter
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