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Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen
Plaats:
Datum:
Aanwezig:

Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 24 april 2019
Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Eva Koerselman (voorzitter), Klaasje van
der Ley, Joke Hak, Elma van Lienen, Jeanette Kleene, Camilla ter Horst, Jacob
de Vries, Menno Molenaar

Gast:
Afwezig:

Ada Gorter, Kees Veenvliet, Peter Hendriks (allen mk)

Notuliste:

Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Eva opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
• Verslag Cityline (bijlage 1)
• LTA Asser raadsvergadering 2019 (versie 21 maart, bijlage 2) → er
komen workshops voor de raad en het college voor burgerparticipatie.
De raadsvergaderingen zijn openbaar en door deze agenda zijn de
onderwerpen ook vooraf bekend.
• Invoering abonnementstarief Wmo (bijlage 3) → dit is ter info. Aaftien
gaat navragen wat precies bedoeld wordt met niet meer dan de kostprijs.
• Aanbesteding inkoop Jeugdwet en WMO (mondeling) → de eerste
bijeenkomst gaat niet door (van 29 april), 6 mei en 23 mei a.s. zijn nu
de nieuwe bijeenkomsten.

3.

Aaftien

Verslag 27 maart 2019 (bijlage 4)
Het verslag van de vergadering van 27 maart 2019 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Wijkanalyse → Meerdere leden van de RCPA hebben deze ontvangen en
sommigen hebben de enquête ook al ingediend.
Aaftien gaat nog navragen bij de participatieraad of er antwoorden zijn
gekomen van de gemeente op de gestelde vragen inzake kaders inkoop.

4.

Actie

Aaftien

Preventiefonds
Inleiding preventiefonds (bijlage 5)
Verslag SNA met wethouder H. Vlieg 4 april (bijlage 6)
Hand-out SNA 4 april (bijlage 7)
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Elma geeft aan dat we nu nog niets hoeven doen met de stukken die we onlangs
hebben gekregen. Het preventiefonds is helemaal opnieuw begonnen en het
wordt een nieuw stuk met nieuwe ideeën. Eva geeft aan dat dit nu wel heel lang
duurt en dat ook de informatieverstrekking niet goed is. Vanuit de RCPA gaat
Eva een mail sturen naar Ammer Dragstra om te vragen wat de bedoeling is van
de stukken die wij hebben gekregen. Ook wordt de planning opgevraagd en
wanneer we als RCPA de adviesaanvraag kunnen verwachten.
5.

Sociaal Netwerk Assen (SNA)
Het verslag en de presentatie van 9 april jl. zijn vandaag nog doorgestuurd door
Aaftien.
Ada en Joke zijn bij het SNA betrokken.
Er worden veel thema’s aangesneden.
Het SNA bestaat uit diverse vrijwilligersorganisaties. Het doel is om zowel naar
elkaar als naar de gemeente toe te weten wie er allemaal zijn qua (vrijwilligers)
organisaties. Hierdoor kan er gemakkelijk worden doorgestuurd. Hierdoor
wordt ook iedere keer de adressenlijst meegestuurd zodat je de
vrijwilligersorganisaties kunt vinden. Eens per 2 maanden wordt er vergaderd.
Er zijn meerdere organisaties die dezelfde ondersteuning bieden. De bedoeling
van het SNA is om de verbinding met elkaar te zoeken.
Een vindplaats is een plek waar je kwetsbare bewoners kunt vinden.
Afgevraagd wordt wat de rol van de contacten is van dit netwerk en waarom er
geen andere partijen bij zijn betrokken. Eva zou graag van het SNA de
doelstelling willen weten en hoe groot het SNA wil worden. Aaftien gaat dit
opvragen. Ook vraagt men zich af wat de rol van de RCPA wordt. Je kunt hier
informatie halen en brengen, met name ook hoe je de achterban kunt bereiken.
Indien er iets niet lekker loopt kan dit ook gecommuniceerd worden richting de
gemeente door middel van een (ongevraagd) advies.
De volgende vergadering van het SNA is 5 juni a.s.

6.

Informatie vanuit het veld
Geen bijzonderheden.

7.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Aaftien heeft een mail gestuurd naar Janine Rinsampessy inzake de
doorontwikkeling digitaal platform informele zorg Assen. Ze zal Janine
uitnodigen voor de vergadering van 12 juni a.s.
Francisca Roosen heeft een presentatie gegeven inzake het GKB tijdens het
werkoverleg en vond het plezierig aanwezig te zijn bij de RCPA.
Het gesprek met de wethouders Karin Dekker en Harmke Vlieg, dit is op 29 mei
a.s. Ada, Jacob en Aaftien gaan hier naar toe namens de RCPA. Roy van de
participatieraad gaat voor de agenda zorgen. Karin Dekker wil graag
kennismaken met beide adviesraden.

Eva

Aaftien

Aaftien

Ada/Jacob/
Aaftien

Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Jeugd → de afspraak met Peter Oldejans is afgezegd, er is nog geen nieuwe
datum gepland. Camilla hoopt dat dit gesprek voor juni nog plaatsvindt. Juni is
tevens de laatste vergadering van Camilla, daarna stopt ze met de RCPA.
Aaftien heeft inmiddels het verzoek ingediend bij de gemeente voor het
formaliseren van de aanstelling van Jacob en Peter bij de RCPA.
Eva heeft in de krant gelezen dat de gemeente in het kader van informele zorg
samen met gemeente Midden-Drenthe een pilot start om meer aan respijtzorg te
gaan doen. Ook is men in Assen begonnen met een mantelzorgcafé, samen met
een Alzheimercafé.
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Commissie Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden.
8.

Rondvraag
Geen.

9.

Sluiting
Eva sluit de vergadering om tien over acht en wenst iedereen wel thuis.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2019.

Eva Koerselman
vicevoorzitter

RCPA 2019-04-24

Aaftien Schlundt Bodien
secretaris
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