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Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 12 juni 2019
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Eva Koerselman,
Klaasje van der Ley, Joke Hak, Elma van Lienen, Jeanette Kleene, Camilla ter
Horst, Jacob de Vries, Menno Molenaar, Peter Hendriks, Kees Veenvliet
Janine Rinsampessy, Roelie van Guldener

Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook worden
Janine en Roelie van harte welkom geheten.

2.

Presentatie Netwerk Informele Zorg Assen
Janine Rinsampessy (beleidsadviseur Team Strategie & Advies)
Roelie van Guldener (provincie Drenthe / ervaringsdeskundige).
Janine en Roelie hebben een presentatie gegeven over netwerk informele zorg.
Deze presentatie is door Janine reeds gemaild naar de RCPA en Aaftien gaat
deze doormailen naar iedereen.

Actie

Aaftien

Mantelzorgwaardering → de verschillen binnen de gemeenten zijn groot qua
waardering. Binnen Assen geldt hier een bedrag voor van € 100,00.Vanuit de
gemeente Assen is het belangrijk om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken,
maar uiteraard moet dit wel betaald kunnen worden. Op dit moment heeft Assen
1750 geregistreerde mantelzorgers. Het bedrag van € 100,00 moet ook echt als
waardering worden gezien.
Een idee wat op dit moment nog verder uitgewerkt wordt is om te starten met
het interviewen van een aantal mantelzorgers. Ook wordt hier een jonge
mantelzorger in betrokken en wordt er een prijsvraag gehouden om jonge
mantelzorgers ook te stimuleren om dit op te gaan pakken.
Tijdens de dialoogtafel in de Molukse Gemeenschap wordt het thema hoe je
mantelzorg kunt combineren met je werk besproken De gemeente Assen is een
mantelzorgvriendelijke werkgever.
Janine en Roelie worden bedankt voor hun presentatie en toelichting en de
RCPA hoort het graag indien er meer informatie bekend is.
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3.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
• Uitnodiging panelgesprek m.b.t. cliëntondersteuning, 13 juni a.s.
(bijlage 1) → Ada wil hier wel naar toe gaan, maar vindt het lastig om
de vragen te beantwoorden omdat dit niet op haar terrein ligt. Menno
gaat kijken of hij informatie kan geven over de gestelde vragen zodat
Ada hier met een onderbouwing naar toe kan gaan. Vraag is o.a. waar
lopen mensen met een uitkering tegenaan. Ook in het kader van
netwerken is het goed om hier naar toe te gaan.
• Uitnodiging raadsvergadering Kaders Participatiewet, 2 juli a.s. (bijlage
2) → Ada en Peter gaan hiernaar toe en Aaftien gaat de aanmelding
verzorgen.
• Gesprek met ombudscommissie, 3 juli a.s. (bijlage 3) → Aaftien, Ada,
Jacob en Peter gaan hiernaar toe. Diverse informatie over de
ombudscommissie zal Aaftien aan hen mailen.
• Theatercollege 24 juni a.s. ’s middags in de Nieuwe Kolk → indien hier
belangstelling voor is dan kan iedereen zich persoonlijk hiervoor
opgeven.

Ada

Aaftien
Aaftien/Ada/
Jacob/Peter

Verslag 22 mei 2019 (bijlage 4)
Het verslag van de vergadering van 22 mei 2019 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
VIP → aangegeven wordt hoe de procedures bij Vaart Welzijn opnieuw
bekeken zouden kunnen worden. Er heeft een afspraak plaatsgevonden bij de
wethouders en ook dit punt is besproken. Men is voorstander om minder beleid
te vormen en meer met elkaar in gesprek te gaan. Met betrekking tot dit punt
gaan we in gesprek met de mensen die hier over gaan en hiervoor wordt samen
met de Participatieraad een afspraak gemaakt met Anneke van der Geest.
Punt 6 inzake meerjarenbegroting is overlegd met Gert Jan, er komt geen
officieel verzoek om hierop te reageren als raad. Mochten wij als raad wel van
mening zijn om hier iets over te zeggen dan kan dit uiteraard wel. Voorlopig zal
er geen actie vanuit de RCPA plaatsvinden.

5.

Vaststelling advies Preventiefonds (bijlage 5)
Inmiddels is de juiste versie naar Ammer Dragstra verstuurd.

6.

Terugblik training Koepel Adviesraden Sociaal Domein
Het verslag hiervan is nog niet ontvangen. Ada gaat hierover mailen waar dit
blijft.
Aangegeven is dat dit een leuke en zinvolle training was. De training was ook
zeer concreet. Aan alle leden van de RCPA is het verzoek om na te denken hoe
we in contact kunnen komen met onze doelgroep. Kees geeft aan dat bij het
panel van de cityline ook contacten zijn met de doelgroep. Tijdens het volgende
overleg worden deze ideeën dan geïnventariseerd. Daarna worden concrete
afspraken gemaakt wie waarnaar toe gaan en wat we gaan doen.
Ada gaat een voorstel maken en mailen voor de indeling van de commissies.

7.

Ada

Allen

Ada

Informatie vanuit het veld
Klaasje → heeft een buurvrouw die een WMO-aanvraag heeft gedaan inzake
een traplift. De WMO-consulent heeft aangegeven dat een scootmobiel
misschien ook handig kan zijn zonder dat erom gevraagd wordt. Dit is een mooi
verhaal hoe er is meegedacht met deze bewoner.
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8.

Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
De vergadering met Gert Jan Overduin is een week verplaatst. Gert Jan heeft
aangegeven dat er nog een aantal uitnodigingen staan met gemeenteambtenaren
o.a. inzake VN-panel. Aaftien gaat een mail sturen naar Marieke de Vries; ook
zal ze vragen of Joeri Frikken bij ons kan komen.

Aaftien

Terugkoppeling gesprek met wethouders, 29 mei jl.
Hier is de RCPA met een delegatie geweest en dit was een plezierig gesprek. De
gemeente wil minder in beleid vastleggen maar meer met elkaar in gesprek
gaan. Van de gemeente komt een brief of e-mail over wat de gemeente wil met
burgerparticipatie.
Terugkoppeling vergadering Sociaal Netwerk Assen, 5 juni jl.
Ada is hiernaar toe geweest, het was een goed en nuttig overleg om alle
organisaties aan tafel te hebben. Het ging hier met name over het
preventiefonds. Men is van plan om een digitaal platform te maken waar
iedereen de ideeën kan mededelen. Ook is er gesproken over het loket voor
hulpvragen maar hier zitten weer veel haken en ogen aan. Het is goed om hierbij
aangesloten te blijven.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Terugkoppeling gesprek commissie Jeugd, 6 juni jl
Hier is een verslag van gemaakt en iedereen heeft dit kunnen lezen. Het overleg
heeft een informeel karakter en aan de hand van de verslagen worden de leden
van de RCPA op de hoogte gehouden van hetgeen is besproken.
Kees vraagt hoeveel mensen gebruik maken van jeugdzorg en hoe lang de
wachtlijst is. Bij de eindrapportage van het sociaal domein wordt dit
aangegeven. Ook kun je informatie terugvinden op de website van de gemeente.
Terugkoppeling stand van zaken inkoop WMO/Jeugdwet 11 juni jl.
De kaders zijn hier toegelicht en deze kaders worden verwerkt in een
aanbestedingsdocument, dit gaat dan naar de zorgaanbieders zodat deze zich
kunnen inschrijven. De gemeente houdt ons als raad steeds op de hoogte.
Aaftien gaat de presentatie hierover nog mailen naar iedereen.

Aaftien

Commissie Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden.
9.

Rondvraag
Kees → wil graag weten wanneer het overleg is met Sociaal Netwerk – dit
overleg is begin september. In juli is er een overleg met de participatieraad en
Gert Jan. Kees geeft aan dat hier misschien ook de dag van de armoede
besproken kan worden en of wij als RCPA hierin wat kunnen betekenen. Ada
gaat dit meenemen met de besprekingen die gepland staan.

Ada

Na de rondvraag is er formeel afscheid genomen van Camilla, dit was namelijk
haar laatste vergadering van de RCPA.
Camilla wordt bedankt voor haar inzet voor de raad en tijdens de vergadering is
aan haar een bloemetje namens de gemeente overhandigd.
10.

Sluiting
Ada sluit de vergadering om kwart over negen en wenst iedereen wel thuis.
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Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 24 juli 2019.

Ada Gorter-ten Brink
voorzitter
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secretaris
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