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Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 25 september 2019
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Eva Koerselman,
Joke Hak, Elma van Lienen, Jeanette Kleene, Peter Hendriks, Kees Veenvliet,
Jacob de Vries, Menno Molenaar, Klaasje van der Ley
Manon van der Gouw
Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt
zonder wijzigingen vastgesteld. Wel zullen er diverse afspraken gemaakt
moeten worden naar aanleiding van de adviesaanvragen.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
• Offerte begeleidingstraject samenvlechting adviesraden → de offerte is
goedgekeurd, maar gezien de ontwikkelingen bij de participatieraad zal
de training voorlopig niet plaatsvinden.
• Lange Termijn Agenda raadsvergaderingen (bijlage 2) → in december
staan er een aantal belangrijke punten op de agenda.
• Definitie personen met verward gedrag (bijlage 3) → ter info
• Uitnodiging Werkgroep Toegankelijkheid 15 oktober te Beilen (bijlage
4) → Kees en Jeanette worden hiervoor aangemeld door Aaftien
• Netwerk Sociaal Domein Arbeidsmarktregio Groningen
* Verslag vergadering 24 mei (bijlage 5)
* Agenda 20 september (bijlage 6)
Dit is ter kennisgeving, Elma is niet bij deze vergadering geweest

3.

Actie

Aaftien
Kees / Jeanette

Verslag 24 juli 2019 (bijlage 7)
Het verslag van de vergadering van 24 juli 2019 wordt behoudens de aanpassing
op bladzijde 3 dat één van de sprekers kritisch was in plaats van negatief,
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Preventiefonds → er is een mail gestuurd naar Ammer Dragstra, de reactie is
inhoudelijk goed weergegeven – per aanbeveling is aangegeven waarom dit wel
of niet is overgenomen en hoe ze verder gaan. De RCPA heeft ook aangegeven
om bij het vervolg betrokken te willen zijn. Op de mail over burgerparticipatie
is nog geen reactie gekomen.
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Ombudscommissie → Jacob zou contact opnemen met de ombudscommissie in
Hoogeveen, hij heeft twee keer een mail gestuurd maar tot op heden is er nog
geen reactie ontvangen, hij blijft het proberen.
4.

Manon van der Gouw (strategisch adviseur sociaal domein)
Geactualiseerd beleid m.b.t. Werk, Inkomen, Meedoen (bijlage 8)
Manon van der Gouw wordt welkom geheten tijdens de vergadering.
Tijdens de vergadering is er een presentatie gehouden en deze wordt achteraf
nog doorgemaild naar de RCPA.
De RCPA wil graag in grote lijnen weten welke veranderingen er zijn en waar
wij als raad een advies op moeten geven. De kadernota wordt voor 3 jaar
afgesproken en tussentijds worden prestatieovereenkomsten gemaakt. Indien de
RCPA dan meer informatie wil kan dit.
Het verzoek van Manon is om het advies voor 24 oktober in te dienen. Tijdens
het werkoverleg van de RCPA op 9 oktober a.s. komt Manon met Marije van
Haeften en een collega van de WPDA om nog meer informatie te geven.
Manon wordt bedankt voor de presentatie en toelichting.

5.

6.

Adviesaanvraag beleidsnotitie onderwijsachterstanden
• De adviesaanvraag (bijlage 9)
• De brief aan de gemeenteraad (bijlage 10)
• De beleidsnotitie (bijlage 11)
Er wordt gevraagd om voor 14 oktober a.s. een advies hierop te geven.
Opgemerkt wordt dat het advies wederom binnen 3 weken gegeven moet
worden terwijl de termijn hiervoor normaal 6 weken moet zijn.
Ada geeft aan dat het heel helder is wat er gebeurt en dat dit volgens de
landelijke richtlijnen is opgesteld. Kees vraagt of er voldoende personeel voor
beschikbaar is en of dit voldoende is gewaarborgd. Het is een ambitieus stuk,
niet alleen de kinderen maar ook de ouders worden hierin meegenomen.
Klaasje en Jacob willen de adviesaanvraag oppakken en het advies schrijven
binnen de gestelde termijn. Het is uiteraard wel afhankelijk van de input die
wordt verkregen van de leden van de RCPA.
Een aantal punten die genoemd zijn:
• Er wordt veel geïnvesteerd en afgevraagd wordt of dit evenredig is met
de problemen die er zijn.
• Hoe komt de ouderbetrokkenheid eruit te zien
• Afgevraagd wordt of de leeftijd met taalachterstand bij 2 jaar al van
toepassing is.
• Afgevraagd wordt of het een verplichtend karakter heeft. Kun je als
ouder ook besluiten om je kind hier niet naar toe te sturen. De kinderen
krijgen wel een indicatie via JGZ.
Jacob gaat in overleg met Klaasje een opzet maken. Tijdens het werkoverleg
van 9 oktober a.s. wordt het concept besproken.

Klaasje/Jacob

Terugblik presentatie uitwerking maatregelen tekorten sociaal domein
De presentaties hebben wij ontvangen.
Gevraagd wordt of wij als raad nog zorgen hebben die wij willen meegeven.
Kees geeft aan dat er veel aannames zijn. Plan B wordt een beetje gemist. De
zorg is of dit plan gaat lukken.
Ook een zorg is dat er tekorten zijn op jeugd, wordt er dan niet teveel bezuinigd
op voorzieningen voor de jeugd. Dit punt zal tijdens het werkoverleg nog
besproken worden en dan wordt ook op beide presentaties teruggekomen.
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7.

Informatie vanuit het veld
Algemene Zaken
Acties van de leden → deze zijn nog niet allemaal binnen, indien iedereen dit
heeft doorgestuurd dan geeft Aaftien een overzicht.
Afgelopen maandag is het overleg met de gemeente niet door gegaan.
Morgen is er een raadsvergadering → dit gaat ook over de openbare toiletten,
sportakkoord, tiny houses etc. Hier gaat niemand naar toe van de RCPA.

Allen/
Aaftien

Zorg en Welzijn
Klaasje is naar de installatie van de kinderraad geweest; 31 kinderen hebben de
eed afgelegd. Dit zijn kinderen van groep 8.
Burgemeester Out heeft de kinderen ook gevraagd of ze zich willen inzetten en
een andere mening willen respecteren.
Werk en Inkomen
Elma stuurt de notulen van de vergadering van 20 september a.s. door.
Wel vraagt Elma of iemand als tweede persoon bij de arbeidsmarktregio wil
aansluiten voor het geval zij niet kan. Dit is 4x per jaar in Slochteren op de
vrijdagochtend. De eerstvolgende bijeenkomst is 6 december a.s.
8.

9.

Rondvraag
Aaftien → Ada, Eva, Peter en Kees gaan maandag naar de bijeenkomst over
verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.
Jacob → geeft aan dat we het de vorige keer hebben gehad over het VIP. Janine
Rinsampessy wordt hiervoor uitgenodigd, maar gezien de drukke agenda in
oktober wordt dit verplaatst naar later in het jaar.

Elma

Ada/Peter/Kees

Sluiting
Ada sluit de vergadering om kwart over negen en wenst iedereen wel thuis.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 30 oktober 2019.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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Aaftien Schlundt Bodien
secretaris
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