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Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
•

Uitnodiging bijeenkomst laaggeletterdheid 20 juni (bijlage 1)
Klaasje en Jeanette gaan naar deze bijeenkomst. Aaftien zal hen
aanmelden.
Een beleidsnotitie laaggeletterdheid is nog niet beschikbaar, maar
omdat onze raad naderhand een advies moet uitbrengen, zullen Klaasje
en Jeanette het verzoek doen speciaal aandacht te besteden aan het
omgaan met de computer. Voor mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven kan digitalisering namelijk een extra probleem opleveren.

•

Offerte STAMM laaggeletterdheid (bijlage 2)
Voor kennisgeving aangenomen.

•

Agenda netwerk Slochteren 24 mei (bijlage 3)
Elma is verhinderd en zal zich voor deze vergadering afmelden.

•

Verslag netwerk Slochteren (bijlage 4)
Wordt voor kennisgeving aangenomen. Spijtig is dat het bestuur van de
arbeidsmarktregio Groningen vooralsnog niet genegen is het netwerk
financieel te ondersteunen. Hopelijk denkt de nieuw aangetreden
voorzitter van de arbeidsmarktregio daar anders over. Het onderwerp is
voor 24 mei opnieuw geagendeerd.
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•

Programma Sociaal Netwerk Assen (bijlage 5)
In het Sociaal Netwerk Assen participeert een groot aantal
vrijwilligersorganisaties, waaronder de participatieraad en de RCPA.
Vaart Welzijn maakt als enige professionele organisatie deel uit van het
netwerk. De rol van VW is uitsluitend die van gesprekspartner, en om
die rol goed te kunnen vervullen heeft VW een helder beeld nodig van
de vrijwilligersorganisaties en hun activiteiten.
Ada en Joke vertegenwoordigen onze raad in de vergadering van het
SNA op 5 juni.

•

Stadspanelonderzoek communicatie groenonderhoud (bijlage 6)
Groenonderhoud is niet een onderwerp waar onze raad zich actief mee
bezighoudt, maar het stadspanelonderzoek naar de communicatie van de
gemeente met haar burgers heeft wel onze belangstelling. De uitkomst
van de enquête wordt voor kennisgeving aangenomen.

•

Ombudscommissie
In het Wmo-overleg van 29 oktober 2018 hebben de adviesraden te
kennen gegeven behoefte te hebben aan een gesprek met de voorzitter
van de ombudscommissie, de heer Van Egdom.
De gemeente heeft hierover contact opgenomen met de ondersteuner
van de commissie, mevrouw Koning-Hulzebos. Via haar heeft de heer
Van Egdom toegezegd een presentatie te geven over doel en werkwijze
van de ombudscommissie.
N.B. De presentatie aan de adviesraden vindt plaats op woensdag 3 juli
om 19.30 uur in het stadhuis.

•

•

3.

VIP
Heeft Vaart Welzijn een bemiddelende of een bepalende rol bij het
Vrijwilligers Informatie Punt? Daar is voor de adviesraden onvoldoende
duidelijkheid over. De procedures die VW hanteert met betrekking tot
het VIP zouden opnieuw bekeken moeten worden.
Beide adviesraden willen graag dat de gemeente in samenwerking met
VW een visie op het vrijwilligersbeleid formuleert. De behoefte hieraan
zullen de raden gezamenlijk via een ongevraagd advies aan de
gemeente kenbaar maken, waarbij de procedures rondom het VIP als
voorbeeld kunnen dienen. Besloten wordt dat Ada en Eva hierover
afspraken maken met Willy v.d. Kolk.

Ada/Eva

Brief B&W met betrekking tot jaarverslag 2018
B&W bedanken de RCPA voor de ontvangst van het jaarverslag.
Dat onze raad ondanks de soms beperkte tijd het college altijd van een
kwalitatief en inhoudelijk goed advies voorziet, wordt bijzonder op prijs
gesteld.

Verslag 24 april 2019 (bijlage 7)
Het verslag van de vergadering van 24 april 2019 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Aaftien heeft nog geen reactie gehad van de participatieraad op onze vraag of de
gemeente heeft gereageerd op de vraagstelling van de PR inzake de kaders
inkoop.
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4.

Adviesaanvraag Preventiefonds
- Subsidieregeling inwoners en vrijwilligers(organisaties) (bijlage 8)
- Subsidieregeling professionele organisaties (bijlage 9)
In de discussie die ontstaat over wat er in ons advies moet komen te staan,
springen de volgende aandachtspunten eruit:
• het uiteindelijke doel is op de kosten voor het sociaal domein te
bezuinigen en ‘saamhorigheid’ is een van de middelen om dat te
bereiken;
• hoe worden de burgers bij het preventiefonds betrokken? Van groot
belang is dat de gemeente een goed communicatieplan ontwikkelt, dat
voor alle inwoners informatief en activerend is;
• in de subsidieregeling missen we een evaluatiemoment, bijvoorbeeld na
een halfjaar;
• in de subsidieregeling missen we ook dat bij een mislukking van het
project geld (deels) moet worden terugbetaald;
• de gemeente is geen voorstander van restricties, wij zijn dat wel;
• rapportages en monitoring zijn een vereiste;
• als er geen of onvoldoende aanvragen komen, laat de financiën dan
terugvloeien naar het sociaal domein;
• kijk bij de beoordeling van de aanvraag voor professionele organisaties
nog eens naar de puntenscore: wat ons betreft liever meer punten
toekennen aan bereik en effectiviteit en minder aan innoverend en
samenwerking met andere partijen;
• last but not least: is ‘preventiefonds’ wel een juiste benaming? Zou de
term ‘stimuleringsfonds’ niet beter zijn? Het gaat toch vooral om het
stimuleren van preventie en saamhorigheid.
Samengevat: evaluaties, restricties, resultaten, (financiële) rapportages,
verantwoording.
Ada zal het advies schrijven en met de participatieraad overleggen of het een
gezamenlijk advies kan worden.

5.

Vervolgproces aanbesteding inkoop Jeugdwet en WMO
Op 6 mei hebben Ada, Eva, Jacob en Kees een gesprek gehad met Jeroen
Brouwer. Hij meldde dat onze adviezen zijn meegenomen zijn in het
inkoopproces. Het geplande overleg op 23 mei heeft hij geannuleerd omdat er
nog te weinig nieuwe informatie is om te delen. Naar verwachting komt er een
nieuwe afspraak in de week van 10 juni.

6.

Opmaat naar een sluitende meerjarenbegroting
- Brief B&W aan de gemeenteraad (bijlage 10)
- Gespreksnotitie voor de gemeenteraad (bijlage 11)
Zowel de brief aan de gemeenteraad als de bijbehorende gespreksnotitie heeft
onze raad niet officieel ontvangen. Van ons wordt dus ook geen reactie
verwacht, maar omdat op 23 januari wethouder Harmke Vlieg met onze raad
heeft gesproken over de tekorten binnen het sociaal domein volgen we deze
ontwikkelingen nauwlettend.
Ada zal in het overleg met Gert Jan op 27 mei vragen of onze raad de
Kaderbrief 2020 t.z.t. wel toegestuurd krijgt.

7.

Informatie vanuit het veld
Geen bijzonderheden.
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8.

Voortgangsrapportages commissies
Commissie Algemene Zaken
De uitnodiging en het programma voor de training van de Koepel Adviesraden
Sociaal Domein voor 27 mei in het Duurzaamheidscentrum in Assen is
ontvangen en zal worden doorgestuurd.

Aaftien

Commissie Zorg en Welzijn (WMO, Jeugd, Ouderen)
Camilla meldt dat er een afspraak met de commissie jeugd is gepland voor
donderdag 6 juni. Dat is dan meteen de laatste keer dat zij hierbij aanwezig is.
Jacob neemt haar plaats in de commissie jeugd over.
Commissie Werk en Inkomen
Geen mededelingen.
10.

11.

Rondvraag
Lief- en leedpot
Camilla neemt in juni afscheid van de cliëntenraad. Joke zal de lief- en leedpot
van haar overnemen.

Camilla

Sluiting
Ada sluit de vergadering om 21.10 uur en wenst iedereen wel thuis.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2019.

Ada Gorter-ten Brink
voorzitter
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