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

Gasten:
Afwezig (mk):
Notuliste:

via Skype
Woensdag 24 juni 2020
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Eva Koerselman,
Joke Hak, Elma van Lienen, Jeanette Kleene, Kees Veenvliet, Klaasje van der
Ley, Jacob de Vries, Menno Molenaar
Peter Hendriks
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.

Mededelingen RCPA
Aangezien er weinig punten zijn voor de informele vergadering, gaat het
informeel overleg van 8 juli a.s. niet door.
Ada heeft aan Jacob gevraagd of hij de vervanger wil zijn van Ada bij
afwezigheid als voorzitter. Hier heeft Jacob echter te weinig tijd voor. Kees is
bereid om vicevoorzitter te worden en dit wordt unaniem akkoord bevonden.

3.

Ingekomen stukken
Reactie B&W op advies herstelplan
Deze reactie heeft iedereen ontvangen. De suggesties die wij hebben gegeven
zijn meegenomen en dit is een compliment naar de raad.
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen
Jacob vraagt zich af hoe het gaat indien de eigen kracht niet toereikend is, loopt
dit dan via de jeugdwet of via de WMO. Ada gaat dit punt nog bespreken met
Gert Jan tijdens het voorzittersoverleg. De vraag is feitelijk wat de uitleg is van
eigen kracht. De nadere regels staan op wetten.nl, Eva gaat de precieze tekst
hier opzoeken. Mochten we er niet uitkomen dan gaat Ada deze vraag stellen
aan Gert Jan.
Het toetsingskader is nu specifiek opgenomen en dit is een positief punt.

4.

Actie

Ada

Vaststelling ongevraagde adviezen
• Effecten coronacrisis op meest kwetsbare inwoners → tijdens de
vergadering is het verslag akkoord bevonden en vastgesteld. In grote
lijnen is het antwoord prima, alleen inzake de mondkapjes is hier geen
reactie op gekomen. In algemene zin wordt rekening gehouden met
wachttijden. Ook is er aandacht voor de uitbreiding van de terrassen en
bereikbaarheid. Wekelijks wordt gemonitord wat de effecten zijn en de
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•
•

situatie wordt aangepast indien nodig.
Leefbaarheid flats Thorbeckelaan → dit is tijdens de vergadering
vastgesteld en akkoord bevonden.
Reactie B&W op advies leefbaarheid flats Thorbeckelaan → Ook in dit
advies is gekeken naar de punten die zijn aangegeven. Er is nu in ieder
geval actie ondernomen en ook zijn er regelmatig controles. Het
drugsgebruik werd niet herkend door Actium.

5.

Verslag 27 mei 2020
Het verslag van de vergadering van 27 mei 2020 wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.

6.

Programma Geweld hoort nergens thuis
✓ Brochure aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling → De
brochure is een algemeen verhaal, de visie hierop wordt nog
toegestuurd.
✓ Verslag bijeenkomst met jeugdbeleidsmedewerkers gemeente → Het
verslag van de bijeenkomst met de jeugdbeleidsmedewerkers heeft
iedereen ontvangen. Het zomerprogramma is nu meer bekend
geworden. Er is nu een nieuwe jongerenvereniging, maar hierover is
nog weinig bekend. Veel jeugd trekt weg uit Assen omdat er weinig is
voor de jeugd. Er is een tekort in de begroting en dit heeft ook gevolgen
voor de jeugd. Ada gaat dit punt bespreken met Gert Jan. Ook zal er dan
gevraagd worden of er aandacht is voor de nieuwe jongerenclub New
Wave. Tijdens de coronacrisis zijn het aantal meldingen bij Veilig
Thuis afgenomen.

7.

8.

Burgerparticipatie
Verslag informatiesessies PR met M. Kroes en R. van der Haar.
Het is bijzonder dat er eerst weinig aandacht voor was, maar op dit moment
wordt burgerparticipatie landelijk opgepakt en ook binnen Assen wordt dit
gedaan. Dit is een goede ontwikkeling. Er komen rondetafelgesprekken, daarna
komt er een visie. Ook hebben Kroes en Van der Haar aangeboden om een
presentatie te geven tijdens de vergadering van de RCPA. Het voorstel om uit
elke wijk een afgevaardigde te hebben zou heel mooi zijn. De vraag is wel of je
op persoonlijke titel aanwezig bent of niet. Indien wij uitgenodigd worden om
hier iets over te zeggen zal dit ook naar voren worden gebracht.
Aaftien vraagt of Kroes en Van der Haar in de vergadering van 9 september
kunnen komen om een toelichting te geven. De huidige stand van zaken is
belangrijk om te weten en ook kan dan aangekondigd worden dat het wenselijk
is dat er vanuit iedere wijk een vertegenwoordiging komt. Ook de positie van de
raden zal dan besproken worden hierin.
Nieuwe aanpak armoede en schulden gemeente Assen
✓ Vooraankondiging gespreksronde
✓ Bespreekdocument aanpak armoede en schulden
Aaftien heeft vandaag telefonisch contact gehad met Wim Ravenshorst. De
volgende stap is dat de notitie is aangepast en deze komt 30 juni in B&W.
Woensdag 1 juli a.s. krijgen de raden dan de aangepaste notitie. Daarna komt er
een adviesaanvraag. Morgen gaat Aaftien de contactpersoon voor dit onderwerp
namens de RCPA doorgeven om hierin mee te denken. Peter heeft hier veel
deskundigheid in en Aaftien gaat bij hem vragen of hij zich hierin wil
verdiepen. Peter kan dit dan samen met Joke oppakken.
Bij het opkopen van schulden bij jongeren zullen de jongeren wel begeleiding
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moeten hebben en afgevraagd wordt hoe dit terugbetaald moet worden. Dit staat
verder niet beschreven in het document.
Jacob heeft een opmerking inzake de energiearmoede, bij het bepalen van de
resultaten komt dit punt niet terug. De vraag hierbij is of dit bewust is of dat dit
vergeten is. Hoe dit in de praktijk vorm wordt gegeven is ook de vraag. Op dit
stuk zal ongetwijfeld nog een plan van aanpak komen. Hoe het vervolg eruit
komt te zien is nog onduidelijk. Wenselijk is dat dit in de eerstvolgende
vergadering wordt toegelicht. Dit is op 29 juli a.s. in het FNV-gebouw. Aaftien
gaat Wim Ravenshorst hiervoor uitnodigen.

Aaftien

Wel is gevraagd of we sneller een advies kunnen geven, vermoedelijk in
augustus.
De toelichting zal eerst afgewacht worden, daarna wordt overgegaan tot het
formele advies. Er zal met de participatieraad worden afgestemd of er een
gezamenlijk advies gegeven kan worden.
9.

Rondvraag en sluiting
Ada → geeft aan dat ze samen met Aaftien overleg hebben gehad met Elisabeth
en Augusta van de participatieraad. Hier is uitgesproken dat de samenwerking
best goed loopt en dat de participatieraad weer goed aan het opstarten is. Ada
heeft wel aangegeven dat de RCPA van mening is dat het logisch is om in de
toekomst 1 raad te worden. Voorlopig blijft het zoals het is en wat het
belangrijkst is, is de samenwerking tussen de raden. Het was een plezierig
overleg.
Eva → geeft aan dat ze de volgende keer op vakantie is.
Joke → geeft aan dat er in het basisonderwijs nog steeds kinderen ‘zoek’ zijn,
gevraagd wordt of dit in Assen ook het geval is. Ada gaat dit navragen bij Gert
Jan tijdens het overleg.
Bijeenkomst → Ada hoopt om elkaar binnenkort een keer weer live te zien,
tijdens de vergadering van 29 juli a.s. Misschien dat dit ook een keer informeel
kan door bijvoorbeeld een bbq bij iemand thuis te organiseren.

Ada

Aansluitend sluit Ada de vergadering om kwart over 8 en bedankt iedereen voor
de flexibiliteit tijdens het vergaderen via Skype.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 29 juli 2020.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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