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Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat we te
gast kunnen zijn bij de FNV.
Ed Schut is vanavond als gast/toehoorder aanwezig.
Er heeft een kort voorstelrondje plaatsgevonden.

2.

Informatie van Joeri Frikken, beleidsadviseur GGZ gemeente Assen
Joeri gaat ons vanavond bijpraten over de verplichte opname bij de GGZ en het
plan van aanpak voor mensen met verward gedrag.
Veel zaken worden regionaal opgepakt en niet op lokaal niveau. Drenthe heeft
een plan van aanpak voor mensen met verward gedrag. In Assen zal dit in het
najaar verder doorontwikkeld worden.
Ook wordt op dit moment meer de nadruk gelegd op ervaringsdeskundigen.
Hiervoor zijn een aantal trainingen geweest waarvoor deelnemers, partners en
inwoners zich konden inschrijven. Hoe herken je en hoe ga je ermee om is ook
een training welke gegeven is of wordt gegeven aan iedereen die een
signalerende functie heeft. Dit wordt ook de komende periode meer uitgezet.

Actie

De wet verplichte GGZ →deze wetgeving wordt versneld ingevoerd, de
filosofie is om de betrokkene zelf en de naasten meer invloed te geven op het
proces. Indien de betrokkene of naaste wel van mening is dat er zorg nodig is,
dan is er door deze wetgeving een verplichting dat er een onderzoek wordt
ingesteld. Ook kan de cliënt dan zelf inbreng hebben in het plan van aanpak
indien hij of zij hiertoe in staat is. De wet is goedgekeurd, maar de verwachting
is dat er nog wel wat aan de formuleringen wordt geschaafd. Gemeenten en
relevante zorgpartners zijn verplicht om periodiek op regionaal niveau te
overleggen om de haken en ogen die worden ervaren te bespreken en hier nieuw
beleid op te zetten. De wet gaat in per 01-01-2020, de huidige lijnen zoals het
nu werkt blijven wel bestaan voor de eerste zes maanden in 2020.
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De gemeenten krijgen extra geld van de overheid voor de implementatie van de
wet. Ook is door de gemeente voldoende geld beschikbaar gesteld.
Joeri wordt bedankt voor zijn toelichting tijdens de vergadering. Hij is bereid
om nog een keer terug te komen.
3.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
• Burgerparticipatie (bijlage 1) → de terugkoppeling was zeer mager.
• Kaderbrief 2020 (bijlage 2) → de participatie komt hierin duidelijk naar
voren. De gemeente krijgt veel op zich af op dit moment, veel
veranderingen en wetgeving waarop ingehaakt moet worden.
• Brief inkoop Jeugdhulp, WMO en Beschermd Wonen (bijlage 3) → dit
is de verkorte versie. Indien deze aanbesteding komt zal er specifiek
gekeken worden door de RCPA naar een schoon en leefbaar huis. Dit is
op dit moment nog niet uitgewerkt. Eén regisseur is de aanpak.

4.

Preventiefonds
Reactie gemeente op advies RCPA m.b.t. preventiefonds (bijlage 4)
Advies preventiefonds participatieraad (ter kennisneming, bijlage 5)
Reactie gemeente op advies preventiefonds participatieraad (bijlage 6)
Onze indruk is dat er door de gemeente weinig met de adviezen wordt gedaan.
Dit is erg jammer omdat beide raden zinvolle punten hebben aangedragen. De
participatieraad gaat hierop een antwoord geven om de teleurstelling hierover te
uiten. Het gevoel dat leeft bij de raden is dat alles al klaar was en dat de
gemeente geen moeite meer wilde doen om nog wat aan te passen. Voor zowel
de PR als de RCPA heeft het veel tijd gekost om een advies te geven en
afgevraagd wordt wat de positie is van de raden.
Ook op het ongevraagd advies inzake burgerparticipatie is een heel summier
antwoord gegeven door de gemeente.
Door beide punten zal de positie van de raden bepaald moeten worden omdat er
geen duidelijke antwoorden komen wat er met het advies wordt gedaan.
Ook is er nog geen reactie gekomen op het vrijwilligerswerk. Ada geeft aan dat
dit in september wordt besproken tijdens het werkoverleg van de RCPA op 11
september a.s. Aaftien gaat deze brief nog doorsturen naar Gerard van de PR
voor de zekerheid.
In de gesprekken met de ambtenaren wordt dit door Willy en Ada meegenomen.
Ook zal formeel gevraagd worden hoe het met de evaluatie gaat en dat wij als
raden hierbij betrokken willen zijn.
Ook wordt overwogen om een gezamenlijke brief naar de wethouder te sturen.
Ada en Willy pakken dit op.
Samenvoegingen raden
Zowel de Participatieraad als de RCPA willen onderzoeken of er een
mogelijkheid bestaat om van deze twee raden 1 raad te maken. Indien dit
haalbaar is dan hoeven er wellicht geen nieuwe leden voor de PR gezocht te
worden.
De participatieraad en de RCPA hebben er beide geen moeite mee om dit
onderzoek door een externe partij te laten leiden.
Willy en Ada gaan ook zo snel mogelijk kijken hoe dit wordt aangepakt voor
een samenvoeging.
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5.

6.

Verslag 12 juni 2019 (bijlage 7)
Het verslag van de vergadering van 12 juni 2019 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Commissies → Aaftien heeft van Klaasje en Jacob doorgekregen waar ze zich
mee bezig gaan houden. De andere leden kunnen dit ook nog inleveren bij
Aaftien. In het werkoverleg zal dit op de agenda worden gezet.
Voortgangsrapportages
Commissie Algemene Zaken
Terugkoppeling raadsbijeenkomst participatieraad → Ada en Peter zijn hiernaar
toe geweest. Hier waren 2 sprekers, 1 van de sprekers was kritisch. Ook was er
een succesverhaal vanuit een leerling die via dagbesteding een baan heeft
gekregen. Aaftien geeft aan dat we Marije van Haeften van de gemeente wel
een keer kunnen uitnodigen hoe het nu gaat met de afspraakbanen. Aaftien gaat
dit regelen.

Allen

Aaftien

Presentatie ombudscommissie → dit was op 3 juli jl. Ada, Jacob, Peter en
Aaftien waren hierbij aanwezig. Het is een onafhankelijke commissie. In
Hoogeveen/De Wolden loopt het spreekuur vol, in Assen komen er nauwelijks
mensen op het spreekuur. In het eerste half jaar is 1 persoon op het spreekuur
geweest. Naamsbekendheid vergroten is belangrijk voor de ombudscommissie,
waardoor ze wellicht beter vindbaar zijn. Het is ook belangrijk om contact te
houden met de ombudscommissie. Voorlopig is 1x per jaar voldoende om
informatie op te vragen.
Commissie Zorg (WMO en Welzijn, Jeugd en Ouderen)
Commissie Werk en Inkomen
Beide commissies hebben geen bijzonderheden te melden.
7.

Toekomst RCPA
- Verslag training Koepel Adviesraden Sociaal Domein (bijlage 8) → we
willen meer naar de mensen toe om informatie op te halen. Het verslag
was helder en behoeft geen verdere toelichting.

8.

Informatie vanuit het veld
Kees → is bij het panel geweest inzake de Cityline. Een aantal mensen komen
bij De Stroom bij elkaar. Opvallend is dat er veel klachten zijn over het niet op
tijd rijden van het busje. Afgesproken is dat Connexxion ervoor zorgt dat de
chauffeurs op tijd moeten zijn. Er wordt naar gekeken of het probleem van de
geldigheid van de kaartjes van 2 uur opgelost kan worden. Ook zijn er klachten
over de halte bij het Wilhelminaziekenhuis. Wenselijk is dat de halte weer voor
de deur komt bij het ziekenhuis. Daarnaast waren er klachten dat men bij het
busstation niet kan schuilen indien het slecht weer is. Er waren ook klachten
inzake het toilet, echter heeft Kees dit niet op die manier ervaren.

9.

Rondvraag en sluiting
Ada sluit de vergadering om kwart over negen en wenst iedereen wel thuis.
Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 25 sept. 2019.

Ada Gorter-ten Brink

RCPA 2019-07-24

Aaftien Schlundt Bodien

Pagina 3

voorzitter

RCPA 2019-07-24

secretaris

Pagina 4

