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Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen
Plaats:
Datum:
Aanwezig:

Gasten:
Afwezig (mk):
Notuliste:

Stadhuis, Noordersingel 33, Assen
Woensdag 26 februari 2020
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Eva Koerselman,
Joke Hak, Elma van Lienen, Jeanette Kleene, Peter Hendriks, Kees Veenvliet,
Klaasje van der Ley, Jacob de Vries
Menno Molenaar
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
• Uitnodiging thema-avond armoede en schuldhulpverlening (bijlage 2)
Deze thema-avond is op 2 maart in de Nieuwe Kolk, Peter, Jacob en
Kees gaan hiernaar toe. Op dit moment is er in Assen geen apart
platform meer voor schuldhulpverlening.
• FNV-advies omtrent jeugdzorg (bijlage 3)
Op 25 maart wordt dit advies ook meegenomen met de bijeenkomst
inzake jeugd.
• Stelseldiscussie jeugdzorg (bijlage 4)
Ook dit punt wordt meegenomen met de bijeenkomst van jeugd op 25
maart a.s.
Verslag 22 januari 2020 (bijlage 5)
Het verslag van de vergadering van 22 januari 2020 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.

3.

Actie

Peter/Jacob/Kees

Gert Jan gaat aan Janine Rinsampessy vragen om een planning te maken welke
stappen er voor de zomervakantie worden genomen t.a.v. het vrijwilligersbeleid
(draaiboek).
Burgerparticipatie → deze bijeenkomst is verplaatst en wordt nu op 25 maart
a.s. gehouden.
Cliëntondersteuning → hier gaat Gert Jan nog op terugkomen.
VN-verdrag → de lokale inclusieagenda gaat er in 2020 komen. Dit houdt in
dat iedereen kan meedoen.
4.

Verslag overleg gemeente – adviesraden (bijlage 6)
Het verslag dat bij de agenda was meegestuurd was van het vorige overleg.
Afgelopen maandag was er ook een overleg en hier komt nog een verslag van.
Morgen is er een informerende raadsvergadering inzake het herstelplan, maar
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ook de laaggeletterdheid zal hier aan bod komen. Joke en Jacob gaan proberen
om hiernaar toe te gaan.
Mail m.b.t. reactie op adviezen inspraaknota Werk, Inkomen, Meedoen
(bijlage 7)
De e-mail is helder en duidelijk opgesteld door Ada en wordt op deze manier
doorgemaild naar de gemeente.
5.

7.

Ada

Infobrief adviesvragen (bijlage 8)
• Brief provincie Drenthe aan gemeenteraad (bijlage 9)
• Brief B&W aan gemeenteraad (bijlage 10)
In de brieven staat benoemd hoe de gemeente het traject ingaat. Er wordt
informatie gegeven aan de raden, maar de gemeente kan zich niet geheel
houden aan de termijn van 6 weken waarbinnen een advies uitgebracht moet
worden. Eind maart zal er vermoedelijk een advies geschreven moeten worden;
26 maart is de laatste informerende raadsvergadering. Op 23 april wordt er over
dit punt vervolgens in de raad besloten. Afgesproken is dat tijdens de informele
vergadering van 8 april dit wordt besproken binnen de RCPA. Aaftien gaat aan
Margriet Greving van de gemeente vragen of ze informatie voor 11 maart a.s.
op papier kan toesturen. Ook zal aan Margriet gevraagd worden wanneer we de
adviesaanvraag kunnen verwachten. Ada gaat met Augusta afstemmen om tot
een gezamenlijk advies te komen van beide raden.

6.

Joke/Jacob

Voorbereiden gesprek met regionaal arbeidsdeskundige UWV op 4 maart
Kees heeft gebeld met het UWV en Roosmarie Beets gesproken. Op 4 maart
a.s. is er nu een afspraak gepland om 13.30 uur in het UWV gebouw.
Kees en Jeanette gaan hiernaar toe.
Een van de vragen is hoe het gaat met jobcoaches binnen het UWV. Hoe is de
tevredenheid van de cliënten, wat zijn de positieve ervaringen en waar wordt
nog aan gewerkt. Waarom zijn de mensen zo slecht bemiddelbaar, hoe groot is
de groep en wat wordt hieraan gedaan? Hoe is de verdiencapaciteit
opgebouwd? Hoe zit het met de Wajongers in Assen? Hoe is het beleid om de
Wajongers aan het werk te krijgen. Is er bij het UWV een cliëntenraad en hoe
werkt deze? Hoe kijkt het UWV aan tegen normen indien deze opgelegd
worden? Hoeveel cliënten heeft een jobcoach en zit hier een verschuiving in
qua aantal?
Kees en Jeanette gaan het gesprek aan en kijken of ze antwoorden op
bovengenoemde vragen kunnen krijgen.

Aaftien

Ada

Kees/Jeanette

Onderwerpen gesprek met wethouder sociaal domein
Op 11 maart a.s. komen de wethouders Harmke Vlieg, Jan Broekema en
Mirjam Pauwels. Deze afspraak staat in het teken van het herstelplan.
Op 8 april a.s. komt wethouder Jan Broekema kennismaken met de raad.
Daarnaast hebben we jaarlijks een overleg met de wethouder over het sociaal
domein. Na de bijeenkomst van 8 april a.s. zal besproken worden welke
wethouder uitgenodigd zal worden voor de punten die we willen bespreken
inzake het sociaal domein.

8.

Informatie vanuit het veld
Algemene Zaken
Geen bijzonderheden.
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Zorg en Welzijn
Op 25 maart a.s. is er een bijeenkomst inzake jeugd waar Klaasje en Jacob naar
toe gaan.

Klaasje/Jacob

Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden.
9.

Rondvraag en sluiting
Aaftien → heeft het jaarverslag in concept naar Ada en Eva gestuurd en hier
feedback op gekregen. Aaftien gaat dit verder verwerken en vervolgens naar
iedereen doormailen. Het jaarverslag kan dan in de vergadering van 25 maart
vastgesteld worden.
Vicevoorzitter → Eva geeft aan dat ze deze functie graag vacant wil stellen
omdat ze teveel werkzaamheden heeft om dit er goed bij te kunnen doen. Eva
wil wel lid blijven van de RCPA en blijft ook naar bijeenkomsten gaan.
Gevraagd wordt of iemand binnen de raad het vicevoorzitterschap over kan
nemen van Eva. Aan iedereen het verzoek om hierover na te denken.
Voorzitter vergadering 11 maart a.s. → Kees zal de vergadering van 11 maart
voorzitten.
Kees → gaat Menno bellen of hij 4 maart mee kan gaan naar de bijeenkomst
van het UWV.

Aaftien

Kees
Kees

Ada sluit vervolgens de vergadering om kwart voor negen en wenst iedereen
wel thuis.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 25 maart 2020.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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secretaris
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