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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

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.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
• Verslag Sociaal netwerk Assen (bijlage 2) → Joke en Ada zijn hier
geweest.
• Verslag Netwerk soc. domein arbeidsmarktregio Groningen (bijlage 3)
→ Elma geeft aan dat er een nieuwe stichting (Stichting Urgente Noden
- SUN) is waarvoor gemeenten een bijdrage per inwoner doen, zodat
deze stichting kleine bijdragen voor de kwetsbare doelgroep kan geven.
Gemeente Assen heeft het verzoek gekregen om bij te dragen aan het
netwerk arbeidsregio met een bedrag van € 200,00 per jaar. Dit geldt
voor alle gemeentes die in dit netwerk participeren. Dit is nodig om het
netwerk draaiende te houden. Hier is vanuit de gemeente nog geen
reactie op gekomen.
• Brief resultaten CEO Wmo (bijlage 4) → opvallend is dat een heleboel
mensen niet weten dat ze iemand mee mogen nemen als
cliëntondersteuner. We kunnen aan Rita Overdiep vragen hoe dit in de
brief staat en waarom mensen nog steeds niet weten dat dit mogelijk is.
Ada gaat Rita hierover een mail sturen om informatie op te vragen. Ada
zal ook navragen hoe het zit met het percentage van 29% van bewoners
die de eigen bijdrage te hoog vinden.
• Factsheet bij CEO (bijlage 5)
• Training vrijwilligers VIP (bijlage 6) → communiceren en omgaan met
grenzen. De RCPA maakt hier geen gebruik van.
• Mail R. Overdiep m.b.t. abonnementstarief (bijlage 7) → het is nog
steeds lastig. De eigen bijdrage is alleen voor de algemene voorziening
schoonmaak. Voor alle andere hulp blijft het abonnementstarief 19,00,
voor schoonmaak 17,50. De adviesaanvraag wijziging verordening
Wmo is deze week ontvangen en hierin zal dit punt ook naar voren
komen.
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3.

Reactie A. Dragstra m.b.t. preventiefonds (bijlage 8) → er zijn relatief
weinig aanvragen.
Adviesaanvraag wijziging verordening Wmo → deze aanvraag is
vandaag doorgemaild naar de leden van de RCPA.
Aaftien heeft een mail van Monique Kroes ontvangen inzake
burgerparticipatie → ze wil graag in een gezamenlijke vergadering met
de participatieraad hierop een toelichting geven. Het voorstel is om haar
uit te nodigen voor het werkoverleg van 12 februari 2020.

Verslag 25 september 2019 (bijlage 9)
Het verslag van de vergadering van 25 september 2019 wordt zonder
wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Uitnodiging werkgroep toegankelijkheid → Kees en Jeanette zijn hier geweest.
Het stuk over de brandpreventie sprong eruit. Het ging over het gebruik van
liften bij brand, dit is achterhaald, er zijn liften die zo gebouwd zijn dat ze bij
brand wel gebruikt kunnen worden. Ook zijn een aantal voorbeelden gegeven
van verhoogd risico voor brandgevaar zoals opladers, accu’s etc. Actium is heel
actief met rookmelders. Brandpreventie is de verantwoordelijkheid van de
diverse organisaties zelf. Ook is tijdens deze bijeenkomst gesproken over wat de
gemeente doet inzake de toegankelijkheid voor jeugd, Wmo etc. Jeanette geeft
aan dat de gemeente Tynaarlo een gehandicaptenplatform had, maar dit is
opgeheven. De RCPA vraagt zich af wat de stand van zaken in Assen is omtrent
de toegankelijkheid (VN-verdrag). Aaftien gaat Janine Rinsampessy een mail
sturen hierover.
Arbeidsmarktregio → vorige vergadering is gevraagd of iemand als 2e persoon
wil aanschuiven. In principe kan Elma 6 december naar deze bijeenkomst.
Indien Elma hier niet naar toe kan dan geeft ze dit door.

4.

Aaftien

Aaftien

Adviesaanvragen
Onderwijsachterstanden (bijlage 10)
Het advies is reeds naar de gemeente gestuurd en in deze vergadering officieel
vastgesteld.
Beleidskader Werk, Inkomen en Meedoen 2020-2023 (bijlage 11)
Het advies is reeds naar de gemeente gestuurd. In de kadernota is weinig
aandacht geschonken aan bewoners die onder de paraplu vallen van het UWV.
Gehoopt wordt dat de gemeente niet alleen kijkt naar de afspraakbanen, maar
ook naar de problematiek voor bewoners met een uitkering vanuit het UWV.
Ook dit advies is tijdens de vergadering officieel vastgesteld.
Op het advies komt een vervolg, het is de bedoeling dat mensen mee gaan doen
en dan zal ook kritisch gekeken worden of hier gevolg aan wordt gegeven. Ook
zal gekeken worden wat de gemeenteraad hierin doet. Voor de RCPA is dit een
belangrijk punt. Het voorstel van Kees is om naar de Drentse Zaak te gaan om
te kijken of iemand als werkgever een toelichting kan geven hoe de werkgevers
hier mee om gaan.
Wijziging verordening Wmo/Jeugdwet (bijlage 12)
Dit is de nieuwe adviesaanvraag. Er is een mail waarin de hoofdlijnen kenbaar
zijn gemaakt. De daadwerkelijke aanvraag is vandaag ontvangen. In de
begeleidende mail wordt aangeboden dat indien er extra informatie nodig is dat
dit kan.
Vanuit ons netwerk zullen we informatie moeten ophalen wat dit gaat betekenen
voor de doelgroep. Aaftien gaat navragen hoe het zit met de WMO-pas.

RCPA 2019-10-30

Kees

Aaftien

Pagina 2

Iedereen gaat de stukken bekijken en het netwerk benaderen. Vervolgens wordt
dit in het werkoverleg van november gezamenlijk besproken om daarna het
advies te gaan schrijven. Eind november moet het advies uitgebracht zijn.
5.

Terugblik presentatie uitwerking maatregelen tekorten sociaal domein
(Bijlage 13)
Op dit moment hoeven wij als raad hier niets mee doen.

6.

Informatie vanuit het veld
Algemene Zaken
Aaftien is bij het open huis van de kerken geweest, ze gaat hier vaker naar toe.
Hier zijn veel bewoners die wellicht tot de doelgroep behoren van de RCPA.
Afgelopen maandag zijn Ada en Eva bij Gert Jan geweest van de gemeente.
Burgerparticipatie, preventiefonds en stand van zaken participatieraad is hier
besproken. Vanuit de participatieraad waren Elisabeth en Augusta aanwezig.
Verzoek is of de informele vergaderingen gecombineerd kunnen worden indien
er een presentatie is door een andere partij.
Aaftien gaat een mail sturen voor de vergaderdata van 2020.
Indeling commissies (bijlage 14) → Aaftien heeft dit aangepast en de
commissies zijn vastgesteld.
Zorg en Welzijn
Mondelinge terugkoppeling bijeenkomst Werkgroep Toegankelijkheid, 15
oktober jl. → dit punt is reeds besproken bij de bespreking van de notulen van
de vorige vergadering.
Vergadering jeugd → deze vind plaats in november, Jacob kan hierbij niet
aanwezig zijn, Kees gaat als vervanger mee naar deze bijeenkomst. Aaftien gaat
de informatie mailen naar Kees inzake deze bijeenkomst.
Werk en Inkomen
Vorige week stond in de krant dat de collectieve zorgverzekering Univé wordt.
De klanten hebben vandaag een brief ontvangen hierover. Klanten moeten zelf
na 15 november a.s. kijken of het pakket past, wel kunnen ze hier hulp bij
krijgen. Peter biedt aan nadere informatie op te vragen over de collectieve
zorgverzekering 2020 voor minima.

7.

8.

Rondvraag
Menno → geeft aan dat hij wel mee wil gaan met Jeanette naar de
arbeidsmarktregio bijeenkomst op 6 december a.s. indien Elma niet kan. Ook in
de toekomst willen Jeanette en Menno haar vervangen.
Kees → geeft aan dat er een artikel in de krant stond over de bezuinigingen
omtrent OZB. De gemeente moet de strijd met de politiek aangaan en niet de
kosten in rekening brengen bij de bewoners. Afgevraagd wordt of wij als RCPA
hierop moeten reageren. Als raad zullen we dit niet doen.
Peter → geeft aan dat we het een keer over het vrijwilligersbeleid zouden
hebben. Dit zou eventueel samen met de participatieraad kunnen. Aaftien gaat
vragen of dit op 8 januari a.s. tijdens het werkoverleg kan. De voorbereiding
hiervoor zal in december worden gedaan.
Eva → meldt zich af voor de informele vergadering van 13 november a.s.

Aaftien

Aaftien

Peter

Aaftien

Sluiting
Ada sluit de vergadering om negen uur en wenst iedereen wel thuis.
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Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 27 november 2019.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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