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Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen
Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 11 december 2019
Eva Koerselman (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Joke Hak,
Elma van Lienen, Jeanette Kleene, Peter Hendriks, Kees Veenvliet, Klaasje van
der Ley, Menno Molenaar
Wim Oosting (gemeente) en diverse leden van de participatieraad (Willy, Ritu,
Augusta, Elisabeth)
Ada Gorter, Jacob de Vries
Monique Loppersum

Nr.
1.

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
Eva opent bij afwezigheid van Ada de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

Concept advies beleidsnotitie laaggeletterdheid
Kees heeft dit voorbereid.
Het conceptadvies is punt voor punt doorgenomen tijdens de vergadering. Er
zijn nog een aantal aanvullingen en opmerkingen gemaakt, Aaftien en Eva gaan
deze verwerken, de laatste versie wordt dan gemaild. Indien de laatste versie
goed is wordt het advies voor 6 januari 2020 ingediend.

3.

Actie

Aaftien/Eva

Communicatie implementatie preventiefonds (toelichting Wim Oosting)
Wim Oosting en de leden van de participatieraad worden tijdens de vergadering
van harte welkom geheten.
Wim Oosting is vanaf 1 september beheerder van het preventiefonds. Er is een
jaar besteed aan het maken van een beleidsnota. Qua kaders is het
preventiefonds goed in elkaar gezet.
Er zijn 3 preventiefondsen:
• Kleine fondsen → tot € 5.000,00 (bijvoorbeeld t.b.v. binding in de buurt
zoals het organiseren van activiteiten)
• Middelgrote fondsen → tot € 10.000,00 (meer gericht op stichtingen en
verenigingen om b.v. te kijken welke sport geschikt is voor een
bewoner)
• Grote fondsen → tot € 50.000,00, hiervoor is ook een flyer uitgereikt
tijdens de vergadering. Deze is bedoeld voor professionele organisaties.
De kleine en middelgrote fondsen vallen onder het Stila (aan de hand van
panels) met verantwoording naar de preventiefondsbeheerder.
De aanvragen zijn altijd eenmalig, alleen bij het grote fonds mag er twee jaar
over gedaan worden, hier moet tevens 25% uit eigen middelen worden
ingebracht. Ook bij het grote fonds wordt gebruik gemaakt van een panel, dit
panel bestaat altijd uit deskundigen die verstand van het onderwerp van de
aanvraag hebben.
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Het is bedoeld als stimulering, maar daarna moeten de professionele
organisaties het wel zelf voortzetten, ook moet het bij dit fonds een structureel
plan zijn. In het voorjaar van 2020 zal er een nulmeting plaatsvinden. Daarna
worden de opbrengsten en het resultaat gemeten.
Wim Oosting wordt bedankt voor de input tijdens de vergadering.
4.

5.

Voorbereiding werkoverleg 8 januari 2020
Gesprek over VIP (samen met participatieraad)
Dit punt is samen besproken met de leden van de participatieraad. Willy geeft
aan dat hij een mail van Ada heeft ontvangen. Het voorstel is om dit met kleine
groepjes vorm te geven of met stellingen te gaan werken. Janine kan dan eerst
een algemene presentatie en vervolgens in kleine clubjes een toelichting geven.
Dit is echter nog niet vorm gegeven.
De raden willen graag een discussie over zowel het VIP als het brede
vrijwilligerswerk. Aaftien zal doorgeven dat Willy hiervoor contactpersoon is.
Willy zal dan de vragen samen met Ada (of vervanger) gaan voorbereiden. Eva
heeft haar input inmiddels gegeven aan Willy. Indien er nog meer input is kan
dit rechtstreeks naar Willy gemaild worden.
Ingekomen stukken en mededelingen RCPA
• Agenda netwerk sociaal domein arbeidsmarktregio Groningen (bijlage
2)
• Verslag netwerk arbeidsmarktregio (bijlage 3)
• Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio (bijlage 4)
• LTA gemeenteraad (bijlage 5)
• Verslag werkgroep toegankelijkheid (bijlage 6)
De arbeidsmarktregio en Wajong-ers komen in iedere vergadering wel aan bod.
Informatie inzake Wajong-ers moet bij het UWV worden gehaald. De
gemeente, WPDA en UWV zouden samen wellicht de problematiek aan moeten
pakken omtrent de Wajong-ers. Kees gaat n.a.v. de factsheets van de
arbeidsmarktregio een brief sturen naar het UWV om informatie op te vragen.
Tijdens het komende werkoverleg wordt dit punt besproken.

6.

Verslag 27 november 2019 (bijlage 7)
Het verslag van de vergadering van 27 november 2019 wordt zonder
wijzigingen goedgekeurd.

7.

Terugkoppelingen
• Cliëntenondersteuning MEE-Drenthe (PH)
• Raadsvergadering 28 november (JdV)
Beide punten worden de volgende vergadering behandeld.

8.

Aaftien
Ada/Willy (PR)

Kees

Peter
Jacob

Informatie vanuit het veld
Algemene Zaken
Aaftien gaat 18 december a.s. naar het Open Huis.
Zorg en Welzijn
Kees heeft voor iedereen een uitnodiging bij het Leger des Heils op 13
december a.s. om Kerst te vieren.
Werk en Inkomen
In het vakbondshuis was afgelopen maandag een training voor jongeren die de
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beveiligingsopleiding volgen. Dit was een leuke training en iedereen ging
enthousiast weer naar huis.
9.

Rondvraag en sluiting
Menno → geeft aan dat er weinig tot niets is meegenomen vanuit het advies in
het kader van werk, inkomen en meedoen.
Er zit een verschil tussen het beleid zoals het wordt geschreven en hoe de
bewoners die ermee te maken hebben dit beleven. Wellicht kan dit onderwerp
uitgediept worden. Afgesproken wordt in het nieuwe jaar de wethouder een keer
uit te nodigen om hierover van gedachten te wisselen.
Joke → heeft gesproken met een persoon die al 2,5 jaar bezig is om hulp te
krijgen voor een bewoner. De regisseur wordt hierin gemist.
Kees → maakt zich zorgen over de gemeente inzake de rechtszaken die op dit
moment lopen. Kees komt hier de volgende vergadering op terug. Peter geeft
aan dat de gemeente ook achterloopt met de aanbesteding jeugd.

Kees

Eva sluit vervolgens de vergadering om kwart over negen en wenst iedereen wel
thuis.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 22 januari 2020.

Eva Koerselman
vice-voorzitter
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