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Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 27 november 2019
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Joke Hak, Elma
van Lienen, Jeanette Kleene, Peter Hendriks, Kees Veenvliet, Jacob de Vries,
Klaasje van der Ley
Claire Rellum en Minke Oenema (gemeente)
Eva Koerselman, Menno Molenaar
Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook worden
Claire en Minke van de gemeente van harte welkom geheten.
Aanvulling op de agenda: Kees gaat informatie over de Cityline geven en Joke
geeft een terugkoppeling over het SNA. De agenda wordt verder zonder
wijzigingen vastgesteld.

2.

Adviesaanvraag notitie laaggeletterdheid
Door Claire Rellum en Minke Oenema is tijdens de vergadering een presentatie
en toelichting gegeven op de laaggeletterdheid.
De presentatie wordt door Claire nog naar de RCPA gestuurd.
Het voorstel is samen met de kerngroep laaggeletterdheid gemaakt. In deze
kerngroep zitten o.a. Vaart Welzijn, Werkplein Drentsche Aa, GKB, Drenthe
College, Humanitas. Deze kerngroep geeft sturing aan het Taalhuis.
Peter vraagt of bekend is hoeveel laaggeletterden de training bij het Taalhuis
hebben afgerond. Het Taalhuis geeft maatwerk en is niet een algemene training,
hierdoor is dit niet duidelijk aan te geven.
Er is geen onderzoek gedaan hoe de samenstelling is van de groep
laaggeletterden en wat de oorzaak is, denk bijvoorbeeld aan dyslexie, IQ,
armoede, etc. Dit wordt niet geregistreerd. De taalhuiscoördinator kijkt wel naar
de beste manier om het probleem aan te pakken, maar de oorzaak wordt niet
vastgelegd.
Er wordt meer ingezoomd op wat men wil en hoe maatwerk gemaakt kan
worden.
Vanuit de gemeente is een extra financiële bijdrage nodig en hierover moet door
de RCPA een advies gegeven worden. De gemeente heeft inzicht in hoe andere
gemeentes met laaggeletterden omgaan en hierop is ook het plan geschreven.
Volwasseneneducatie betreft cursussen vanuit het Drenthe College, deze vinden
plaats naast het Taalhuis.

Actie

Claire en Minke worden bedankt voor hun aanwezigheid en toelichting die ze
gegeven hebben.
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3.

Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
• Terugkoppeling 13 november m.b.t. AOW en CEO (bijlage 3) → Ada
vindt het vreemd dat uit het antwoord van Rita blijkt dat de mensen die
de bijdrage van 19,00 betalen voor de schoonmaak dit bedrag niet hoog
vinden, maar dat de mensen die de eigen bijdrage van 17,00
abonnementstarief voor WMO-zaken (maatwerkvoorziening) betalen
dit bedrag wel hoog vinden. Wij als RCPA vinden dit niet een hoge
bijdrage.
• Uitstel behandeling advies onderwijsachterstanden (bijlage 4) → dit is
ter kennisgeving.
• Collectieve zorgverzekering 2020 voor minima (bijlage 5) → er wordt
door de gemeente specifieke aandacht gegeven aan het feit dat het
eerder in de krant stond dan dat de bewoners geïnformeerd waren.

4.

Verslag 30 oktober 2019 (bijlage 6)
Het verslag van de vergadering van 30 oktober 2019 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Bijdrage arbeidsmarktregio → van de gemeente is geen officiële bevestiging
gekomen dat het verzoek om een bijdrage van € 200,00 betaald wordt. Elma
heeft aan Gert Jan wel uitleg gegeven hierover en een positief advies gegeven.
Elma gaat dit bij Gert Jan navragen.

Elma

Contact Drentse Zaak → Kees heeft een terugkoppeling gekregen dat ze niet de
aangewezen persoon zijn om hierover te sparren met ons als raad. De RCPA wil
in contact komen met werkgevers die te maken hebben met de participatiewet.
Landelijk gezien is het een grote teleurstelling en afgevraagd wordt wat we hier
nu verder mee moeten doen. Hier komt een vervolg op en besloten is om dit nu
even te laten liggen.
Aaftien heeft een mail gestuurd naar Janine Rinsampessy inzake het VN-panel
→ Het VN-panel moet officieel geïnstalleerd worden door de raad. In 2020
komt dit punt weer terug op de agenda.

Elma

Arbeidsmarktregiobijeenkomst 6 december a.s. → Elma probeert om hier naar
toe te gaan en zal hier ook de laaggeletterdheid bespreekbaar maken.
Kees heeft nog geen verslag gezien over werkgroep toegankelijkheid, dit wordt
door Kees in de gaten gehouden of dit nog komt of niet.
5.

Concept Advies wijzigingen verordening WMO/Jeugdwet (bijlage 7)
Peter is begonnen met de aanzet hiervoor. Van Eva hebben we nog een aantal
aanvullingen gehad en Ada heeft het conceptadvies geschreven.
Aaftien gaat de adviesaanvraag nog op twee punten aanpassen, maar met deze
aanpassing wordt het advies tijdens de vergadering vastgesteld.
Een van de aan te passen punten is dat ook in de toekomst meegenomen moet
worden dat indien er onvermijdbare uitgaven zijn dat iemand toch voor
vrijstelling van de eigen bijdrage in aanmerking kan komen. Hiervoor zullen
dan richtlijnen moeten komen. Dit moet transparant opgesteld worden. Ada gaat
dit morgen uitwerken zodat het meegenomen kan worden in het advies.

6.

Vergaderschema 2020 (bijlage 8)
Het schema wordt door Aaftien aangepast en is hierbij vastgesteld (22 juli wordt
29 juli). Het schema wordt naar iedereen gemaild.
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7.

Informatie vanuit het veld
Algemene Zaken
Ada heeft het verslag van maandag naar iedereen toegestuurd. Er is gesproken
over het college en de beleidsarme begroting. Vanuit de participatieraad is
afgevraagd of de vergadering wel of niet openbaar moet zijn. Indien je de
inwoners wilt betrekken moet je zoveel mogelijk openbaar zijn. De RCPA zal
dan ook openbaar blijven voor de inwoners. Ook is gesproken over het
preventiefonds. Wim Oosting komt op 11 december a.s. tijdens de vergadering.
Joke heeft nog een toelichting gegeven op het preventiefonds. Er zijn drie
soorten aanvragen, van 5.000, 10.000 en 50.000 (alleen voor organisaties). Alle
aanvragen zijn eenmalig. Wim Oosting wil uitleg geven hoe het preventiefonds
wordt geïmplementeerd en gecommuniceerd. Aaftien gaat dit ook nog
bespreken met Augusta van de Participatieraad.
Bijeenkomst SNA → Joke is hier geweest en geeft aan dat er nog 2 sollicitanten
zijn binnen gekomen bij de participatieraad. Ook is hier vernomen dat de
organisatie Noorderbrug gaat stoppen, dit wordt ondergebracht bij ’s Heeren
Loo. Daarnaast is gesproken over laaggeletterdheid, in Drenthe is dit 18%.
Tijdens de bijeenkomst was ook de geldcoach van de gemeente aanwezig,
hiermee willen ze voorkomen dat er niet steeds intakes opnieuw gedaan moeten
worden. In september is er een kanskaart actie geweest, in welke buurt is
onbekend. Ook is men bezig geweest met schuldhulpmaatje in Assen.

Aaftien

Zorg en Welzijn
Jeugd → op 20 november is hier een overleg van geweest. Klaasje heeft het
verslag hiervan gemaakt. Er is een schema van de vergaderingen gemaakt en
Jacob gaat kijken of hij de genoemde dagen aanwezig kan zijn. Kees zal als
backup fungeren.
Cityline → deze rijdt nog steeds, tijdens de bijeenkomst waren er totaal andere
personen aanwezig van Connexxion dan de vorige keer. Er zijn wel wat
wijzigingen op de lijnen, Kees heeft hier een toelichting op gegeven.
Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden.
8.

Voorbereiding agenda 11 december 2019
Wim Oosting komt tijdens dit overleg. Ook zal het advies over
laaggeletterdheid dan besproken worden. Dit advies moet op 6 januari a.s. rond
zijn. Kees en Jeanette zullen een voorzet maken voor het advies. Aan iedereen
wordt wel verzocht om zich hierin te verdiepen.
Aaftien moet nog een terugkoppeling geven aan Janine Rinsampessy hoe verder
te gaan met het VIP. Ada gaat dit met Eva bespreken hoe we dit vorm gaan
geven. Dit voorstel wordt dan 11 december a.s. besproken.

9.

Rondvraag
Peter → heeft met iemand van MEE gesproken en vraagt of het interessant is
om dit te delen, dit zal op de volgende vergadering worden gedaan.
Jacob → gaat naar de raadsvergadering waarbij de begroting wordt besproken.
Kees → heeft de aankondiging van de vergadering van de RCPA niet gezien op
de digitale site van de berichten van de Brink, deze stond wel in de krant zelf.
Kees → heeft mailtjes ontvangen van een dame die klachten heeft over de
WMO. Kees zal haar informeren wat wij als raad doen en haar verwijzen naar
de bezwarencommissie van de gemeente en indien dit niet lukt doorverwijzen
naar de ombudscommissie.
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10.

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

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 11 december 2019.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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