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Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Eva Koerselman,
Klaasje van der Ley, Joke Hak, Kees Veenvliet, Elma van Lienen, Jeanette
Kleene, Camilla ter Horst, Jacob de Vries, Peter Hendriks.
Arjan Schonewille en Onno Ketel (WPDA)
Roy Kraft van Ermel (PR)
Menno Molenaar (mk)

Notuliste:

Monique Loppersum

Gast:

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook de nieuwe
leden worden van harte welkom geheten. De agenda wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.

2.

Gesprek met de heren Arjan Schonewille en Onno Ketel van WPDA
Van te voren zijn er diverse gespreksonderwerpen opgesteld. De RCPA vindt
het belangrijk om het belang van de kwetsbare doelgroep voorop te stellen.

Actie

WPDA vindt het prettig om hier uitgenodigd te zijn en vertelt graag wat er
gebeurt en waar ze mee bezig zijn. Het gaat om kwetsbare inwoners en dit is
een belangrijk onderwerp. De onderwerpen die zijn aangedragen liggen niet
allemaal bij het WPDA. Van de Wajong, WIA en WW weet men wel het een en
ander, maar dit zijn onderwerpen die eigenlijk bij het UWV thuis horen.
Er zijn 3 kolommen waarop het WPDA werkzaam is, te weten inkomen,
begeleiden & plaatsen en als laatste de kolom werkplekken (o.a. beschut
werken).
Herkeuring en begeleiding van Wajongers
De begeleiding van Wajongers gebeurt door het UWV en dit gaat vanuit
Groningen. Het WPDA werkt wel nauw samen met het UWV in het kader van
de arbeidsmarktregio.
Aantal herkeurde Wajongers
Door de RCPA wordt gevraagd of de Wajongers die niet aan het werk kunnen
komen in de participatiewet komen. Aangegeven wordt dat er geen instroom
meer is van nieuwe Wajongers. Indien er een herkeuring heeft plaatsgevonden
en men hierdoor een lagere uitkering krijgt dan kan er een aanvullende
bijstandsuitkering komen, maar de begeleiding blijft bij het UWV. Indien er
geen Wajonguitkering meer is wordt dit niet door het WPDA geregistreerd, er
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wordt alleen vastgelegd dat iemand vanuit een andere uitkeringssituatie
binnenkomt bij het WPDA.
Tijdens de vergadering is er een schema uitgereikt van de bewoners met en
zonder baan en met en zonder uitkering. Voor afspraakbanen (indien je niet
zelfstandig een minimumloon kunt verdienen) is geen maximum, voor beschut
werken (dit gaat over hoeveel begeleiding en werkplekaanpassing nodig is) is
wel een maximum. Het UWV geeft een indicatie af indien er beschut werken
moet worden ingezet.
Omscholing naar kansrijke beroepen
Er is een website in de arbeidsmarktregio welke zich nu voornamelijk richt op
zorg en horeca. Ook wordt gekeken waarnaar vraag en aanbod is. Ook wordt
dan gekeken wat voor de persoon kansrijk is.
Er is wel een verschil tussen beschutte werkplekken (vanuit de participatiewet)
en dagbesteding (vanuit de WMO). Het WPDA gaat wel kijken of er meer
samengewerkt kan worden, dit moet echter nog uitgewerkt worden.
Verplicht werken met behoud van uitkering
Werken met behoud van uitkering kan. Dit zijn met name werkplekken waar
men wat kan leren. Dit zijn mensen die verplicht worden om een traject in te
gaan om in de toekomst weer een baan te krijgen. Je moet wel meewerken met
je re-integratietraject.
Robotisering
Deze ontwikkeling is gaande en ook weet men dat er banen door zullen
verdwijnen, ook zullen er weer nieuwe banen voor in de plaats komen. De
middengroep zal hierdoor nu verdwijnen, zoals administratief werk etc.
De groep waarbij de potentie richting werk en inkomensverbetering niet
aanwezig is en waardoor de armoede meer aanwezig etc. zal de groep zijn
waarop de RCPA zich het beste kan richten. Dit is echter ook een groep die
lastig te bereiken is.
Arjan Schonewille en Onno Ketel worden bedankt voor hun inbreng en zullen
nog de uitgereikte stukken mailen naar de RCPA.
3.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
Vandaag zijn er 2 nieuwe leden aanwezig, te weten Peter Hendriks en Jacob de
Vries. Peter en Jacob hebben zich tijdens de vergadering voorgesteld.
•

•

4.

Stukken Provinciaal Netwerk Cliëntenraden Sociale Zekerheid
Groningen Noord Drenthe (verslag 7 december 2018 en agenda 22
maart 2019) → Elma geeft aan dat er veel informatie te vinden is op de
website van arbeidsmarktregio, maar hier is nog niet over gesproken.
Het is belangrijk dat wij als RCPA hierbij betrokken blijven. Elma blijft
hier dan ook naar toe gaan.
Lange Termijn Agenda Asser raadsvergaderingen 2019 → dit is ter
informatie, afgelopen maandag is er weer een nieuwe versie ontvangen.

Verslag 27 februari 2019
Het verslag van de vergadering van 27 februari 2019 wordt behoudens 2
tekstuele aanpassingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Wijkanalyse → de wijkanalyse wordt 1x per drie jaar herhaald. Dit wordt door
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een onafhankelijke organisatie gedaan en in 2019 wordt deze opnieuw
gehouden en dan voornamelijk digitaal. Alle Assenaren krijgen een uitnodiging
om hieraan mee te doen. Standaard krijg je een herinnering of je mee wil doen.
De analyse wordt gebruikt voor de stad. Eva heeft hier een toelichting op
gegeven. De wijkanalyse wordt gebruikt voor de onderbouwing voor Vaart
Welzijn en voor de website Mijn buurt Assen. In 2019 worden alle Assenaren
uitgenodigd, in het verleden werd er gewerkt met een selectie. Er wordt
geprobeerd om niemand buiten de boot te laten vallen.
5.

6.

Jaarverslag 2018
Aaftien heeft het jaarverslag opgesteld en wordt hiervoor bedankt. Het verslag
ziet er goed uit en wordt unaniem akkoord bevonden en vastgesteld. Aaftien
gaat dit doorsturen naar de gemeente en diverse andere partijen.
Advies RCPA m.b.t. kaders inkoopproces Jeugdwet en WMO noord en
Midden Drenthe
+ brief Participatieraad m.b.t. kaders inkoopproces
De gemeente heeft hier een reactie opgegeven en toegezegd dat wij verder in dit
proces betrokken worden. Eva gaat vragen hoe en wanneer wij betrokken
worden in dit proces.
Brief Participatieraad → de RCPA is benieuwd naar de antwoorden die de PR
gaat krijgen. De vragen die zijn gesteld waren voor de RCPA niet allemaal
helder. Aaftien gaat vragen of ze de antwoorden kan krijgen zodra deze er zijn.

7.

Advies PR en RCPA inzake burgerparticipatie
Dit is een ongevraagd advies van de PR en de RCPA samen. Het advies is
uitgebracht waarbij door beide raden is voorgesteld om een visie te ontwikkelen
op gebied van burgerparticipatie. Daarna kunnen we als raden een paar stappen
verder zetten. De gemeente heeft aangegeven dat ze dit gaat oppakken.

8.

Terugkoppelingen bijeenkomsten (mondeling)
Training netwerken
Kees, Jeanette en Klaasje zijn hier geweest. Dit was de moeite waard,
interessant en praktisch. Klaasje en Kees hebben hier een toelichting op
gegeven.

Aaftien

Eva

Aaftien

Provinciaal netwerk cliëntenraden sociale zekerheid
De vergaderingen van Sociaal Netwerk Assen worden gehouden op de dinsdag,
dit is echter een dag waarop Elma niet kan in verband met haar werk. Ada en
Ada/Joke
Joke gaan kijken of ze hier naar toe kunnen gaan. Op donderdag 4 april is er ook
een bijeenkomst, hier gaat Elma wel naar toe.
Elma
9.

Informatie vanuit het veld
Kees is tijdens verkiezingsdag meegereden met de Cityline om hiervan de
ervaring te beleven. Kees heeft hier een toelichting op gegeven. Degenen die
Kees onderweg heeft gesproken waren erg tevreden. Met name bij de Bonte
Wever stappen veel mensen op. In mei wordt dit nog een keer gedaan door
Kees.

10.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Afgelopen maandag was er een overleg met Gert Jan Overduin. Hier is een
verslag van gemaakt door Ada en dit wordt verstuurd naar iedereen en
besproken tijdens het eerstvolgende werkoverleg.
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Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
1 april a.s. is er een afspraak met jeugd, Jacob gaat zich hierbij aansluiten. Het
verslag van de vorige keer gaat Camilla naar Aaftien sturen zodat Jacob de
informatie ook heeft.
N.B. De bijeenkomst van 1 april is afgelast.
Commissie Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden.
Training RCPA
Ada is op zoek gegaan naar een training voor de RCPA, hier is een offerte en
datum voor ontvangen, dit is op 20 mei a.s. gepland. Er is een offerte met
onderwerpen welke door Ada doorgestuurd kan worden. Hier kunnen nog kleine
wijzigingen op plaatsvinden, maar dit is wel de grote lijn. De locatie moet nog
afgesproken worden en dit kan eventueel in het Duurzaamheidscentrum.
De training gaat over het functioneren van de raad en hoe wij de informatie zo
goed mogelijk krijgen van de burgers en hoe we hiermee in contact kunnen
komen. 20 mei is voor iedereen akkoord.
N.B. De datum van de training is 27 mei geworden.
11.

Rondvraag en sluiting
Peter → vraagt of er ideeën zijn waar hij het beste bij kan aansluiten. Werk en
inkomen zou wellicht een optie kunnen zijn. De indeling van de commissies zal
tijdens een werkoverleg worden besproken.
Eva → vraagt wat er ingevuld moet worden bij de belastingaangifte. Het bedrag
wat ontvangen is wordt automatisch ingevuld door de belastingdienst. Daarna
moet aangegeven worden dat dit een onkostenvergoeding is waarmee dit meteen
verrekend wordt.
Publieke tribune → vraagt of de staat ook een verzekeringsbedrijf heeft. De
staat heeft wel een aansprakelijkheidsverzekering, mocht er een geschil zijn,
dan kan de staat hierop wel terugvallen.
Ada sluit vervolgens de vergadering om kwart over 9 en wenst iedereen wel
thuis.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 24 april 2019.

Eva Koerselman
vicevoorzitter
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