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Verslag vergadering RCPA via Skype d.d. 29 april 2020
19.00 – 21.00 uur
Aanwezig:

Verslag:

Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Joke Hak, Peter
Hendriks, Jeanette Kleene, Eva Koerselman, Klaasje van der Ley, Elma van
Lienen, Menno Molenaar, Kees Veenvliet, Jacob de Vries
Aaftien Schlundt Bodien

Nr.
1.

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
Joke neemt niet via Skype, maar telefonisch aan de vergadering deel.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Actie

2.

Mededelingen
- Kwetsbare Assenaren in coronatijd
In het maandelijks overleg met Gert Jan Overduin hebben de voorzitters van de RCPA
en de PR de vraag gesteld: ‘Hoe ziet het netwerk rondom eenzame Assenaren eruit in
deze coronatijd en wie zijn daarbij betrokken?’
Het antwoord kwam van Afien Valkenborg: er is niet zoiets als ‘het’ netwerk rondom
eenzame Assenaren. Vaart Welzijn heeft ‘de spin-in-het-web-functie’ in het
coördineren van allerlei vrijwilligersinitiatieven tijdens de coronacrisis. Ook heeft
Vaart Welzijn telefonisch (beeldbellen) of via de app contact met haar cliënten.
Daarnaast zijn er veel initiatieven ontstaan vanuit de kerken (telefooncirkels), buurten wijkverenigingen.
Vanuit de zorginstelling is het Jacob bekend dat de gemeente Assen zich pro-actief
opstelt in relatie tot haar kwetsbare burgers. Niet alleen de gemeente Assen
overigens, meerdere gemeenten hebben contact met zorginstellingen opgenomen
met de vraag of zij iets kunnen bijdragen, dit in verband met de beschikkingen die zij
hebben afgegeven. Medewerkers van zorginstellingen moeten nu vanuit huis werken
en kunnen bewoners met een indicatie alleen via beeldbellen of anderszins
ondersteunen.
- Vergoeding
Het is door de coronamaatregelen niet mogelijk fysiek te vergaderen, maar de RCPA
is wel actief voor de gemeente. Aaftien heeft op 13 april voor de maand maart een
vergoeding aangevraagd en doet dat voor deze vergadering eveneens, zodat op de
betaaldatum 21 mei voor twee officiële vergaderingen de vergoeding zal worden
uitgekeerd.
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3.

Ingekomen stukken
- Reactie B&W op advies beleidsnotitie Laaggeletterdheid
- Reactie B&W op advies beleidsnotitie Onderwijsachterstanden
- Reactie B&W op advies Herstelplan
Uit de inhoudelijke reacties blijkt dat B&W onze adviezen zorgvuldig heeft
beoordeeld en waar mogelijk heeft overgenomen.

4.

Conceptadvies Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp
Het eerste conceptadvies met betrekking tot de wijzigingsverordening wordt
artikelsgewijs uitvoerig besproken. Hoewel een aantal vragen al schriftelijk
beantwoord zijn, blijven er toch nog onduidelijkheden over.
Afspraken
➢ Aaftien mailt allen de vragen van Ada en de antwoorden van Marjolein Zoet
➢ Klaasje informeert waarom onder artikel 4: M6 kinderdagcentrum is
toegevoegd
➢ Peter vraagt de gemeente hoe het kan dat hoofdresultaat Z5 plus wel wordt
genoemd, maar in de lijst met hoofdresultaten niet voorkomt en ook op
andere plekken in de verordening niet wordt gedefinieerd
➢ Ada informeert of er voor de toegang tot de jeugdhulp een budgetplafond
ingebouwd is (voor met name huisartsen) en waarom de bijdrage van € 19,00
geldt voor zowel de ongehuwde cliënt als de gehuwde cliënten tezamen
(artikel 10.4). Is dit landelijk beleid? De RCPA vindt hier een ongelijkheid voor
alleenstaanden in zitten.

Aaftien
Klaasje
Peter

Vervolgafspraken
➢ Ada past het conceptadvies conform onze opmerkingen aan
➢ Omstreeks 9 mei wordt het nieuwe concept rondgestuurd
➢ Woensdag 13 mei om 19.00 uur bespreken we dit concept
➢ Zo mogelijk stellen we het advies in de vergadering van 13 mei vast
➢ Eventuele laatste aanpassingen worden alsnog verwerkt
➢ In week 20 wordt het advies aan B&W gestuurd.
5.

Verslag werkoverleg 8 april 2020
Het verslag van het werkoverleg van 8 april wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en
vastgesteld.
Actiepunten
De volgende actiepunten worden aangehouden:
➢ Gesprek met Manon van der Gouw (Werk, Inkomen, Meedoen)
➢ Uitnodiging vertegenwoordiger cliëntenraad UWV
➢ Vicevoorzitterschap
➢ Vrijwilligersbeleid (draaiboek Janine Rinsampessy)
➢ Burgerparticipatie (in het werkoverleg van 10 juni, 8 juli of 9 september)
➢ Cliëntondersteuning (de soms korte tijd tussen aanvraag en eerste gesprek –
zoekt Gert Jan Overduin uit).

6.

Informatie vanuit het veld
- Algemene Zaken
Het verslag van het overleg met de gemeente op 20 april wordt door de PR gemaakt
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en zal waarschijnlijk op 13 mei kunnen worden besproken.

- Zorg
Zie voor zorg en aandacht voor kwetsbare burgers onder mededelingen.
- Werk en Inkomen
Menno heeft zijn huidige begeleider (die jobcoach is geweest) gevraagd in een
vergadering van de RCPA te komen vertellen over haar werk. Zodra we weer in het
stadhuis kunnen vergaderen zal hij een datum met haar afspreken.
Elma meldt dat het Netwerk Sociaal Domein Arbeidsmarktregio Groningen hoopt in
september te kunnen vergaderen.
7.

Rondvraag
Bij de rondvraag wordt opgemerkt dat het via Skype vermoeiend vergaderen is en dat
gehoopt wordt dat de coronamaatregelen over niet al te lange tijd versoepeld zullen
worden.

8.

Sluiting
Na de constatering dat er constructief is meegedacht over het advies met betrekking
tot de wijzigingsverordening, sluit Ada de vergadering om 21.00 uur.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 13 mei 2020.

Ada Gorter-ten Brink
voorzitter
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Aaftien Schlundt Bodien
secretaris
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