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Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen
Plaats:
Datum:
Aanwezig:
Gasten:
Afwezig (mk):
Notuliste:

via Skype
Woensdag 29 juli 2020
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Joke Hak, Elma
van Lienen, Jeanette Kleene, Kees Veenvliet, Klaasje van der Ley,
Eva Koerselman, Menno Molenaar, Jacob de Vries, 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
• Burgerparticipatie (in werkoverleg 9 september) → Aaftien heeft
Robert van der Haar en Monique Kroes uitgenodigd om hier extra
informatie over te geven. Ook de participatieraad zal hierbij aanwezig
zijn.
• Verzoek deelname in klankbordgroep participatie → deze is op 3
september a.s. Elisabeth en Ellis gaan in deze klankbordgroep
deelnemen namens de participatieraad. Vanuit de RCPA zullen Ada en
Kees hieraan deelnemen.
• Manon van der Gauw gaat binnen de gemeente vanaf 1 augustus als
raadsadviseur/commissiegriffier aan de slag. Jaap Gernaat volgt haar op
als accountmanager werk en inkomen.

3.

Ingekomen stukken
Voorzittersoverleg 29 juni
Hier is een uitgebreid verslag van gemaakt. Een aantal zaken komen terug op de
agenda. Er is een goede toelichting geweest op ‘New Wave’. Voor de WMO
was er eerder een tekort maar tijdens de vergadering is aangegeven dat alles
weer in de pas loopt. Er is niets gehoord over de demonstratie van de
wethouders in Den Haag. Het vrijwilligersbeleid zal wel in de gaten gehouden
worden.

Actie

Raadsbrief Financiën en Programma Sociaal Domein
In deze brief worden de financiën weer op een rij gezet en er wordt duidelijk
uitgelegd hoe de gemeente van plan is om te bezuinigen en zich te versterken.
Tijdens het voorzittersoverleg zal dit ook weer besproken worden. Van het
preventiefonds is op dit moment ook weinig informatie. De stichting Stila zoekt
weer bewoners die hierin willen participeren. Ook dit zal nagevraagd worden
tijdens het voorzittersoverleg.
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Omgevingswet (in werkoverleg 14 oktober)
Het gaat om de inrichting van de fysieke omgeving. De wet wordt aangepast en
wij als raad worden geïnformeerd hoe de wet wordt aangepast.
Uitnodiging rondetafelsessie Gezonde stad 16 oktober
De gemeente werkt aan een nieuwe toekomstvisie. Het is een digitaal rondetafel
gesprek. Het gaat over een gezonde stad en langer thuis wonen. Na de
zomervakantie zal er meer informatie volgen over het programma van de
bijeenkomst. Elma geeft aan dat ze hieraan mee wil doen. Kees, Klaasje en
Jeanette willen hier ook aan deelnemen. In zijn algemeenheid wordt aangegeven
dat het wenselijker is dat dit soort bijeenkomsten face to face plaatsvinden.
4.

Verslag 24 juni 2020
Het verslag van de vergadering van 24 juni 2020 wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.
Naar aanleiding van:
De nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp zijn nog niet
ontvangen. Aaftien houdt dit in de gaten.
De toegankelijkheid van de informatie is niet goed, de informatie is vaak niet te
vinden. Dit is een signaal dat ook aan de gemeente wordt doorgegeven.
Op dit moment zijn er in Assen geen kinderen ‘zoek’.

5.

Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
✓ Reactie gemeente op advies RCPA
✓ Reactie op vraag m.b.t. nadere regels
Hier zijn op dit moment geen opmerkingen over.

6.

Naar een nieuwe aanpak van armoede en schulden gemeente Assen
Hier is vandaag ook nog een verslag over nagestuurd. Op 27 augustus is hier
een vervolgbijeenkomst voor en dit zal plaatsvinden in het gemeentehuis.
Kees vraagt wat de leeftijd van de ‘kinderen’ is i.v.m. schuldenvrij starten.
Afgevraagd wordt of ook studenten kinderen zijn i.v.m. een studieschuld die ze
opbouwen bij het studeren. Alle kinderen krijgen scholing op het gebied van
omgaan met geld. In september moeten we hier een advies over gaan geven. Op
27 augustus a.s. krijgen we een toelichting in de raadsvergadering en daarna
wordt aan de RCPA gevraagd om een advies uit te brengen. Joke, Peter, Ada en
Aaftien zullen hiernaar toe gaan. Indien er nog vragen zijn dan deze graag voor
27 augustus mailen naar Joke en Peter zodat deze vragen nog meegenomen
kunnen worden.

7.

Aanpak Lokale Inclusie Agenda (LIA)
Informatiekaart VN-verdrag handicap voor gemeenten.
Vorige week maandag zijn Kees en Jeanette naar het stadhuis geweest en
hebben een gesprek gehad met Ammer Dragstra. Per september komt hier een
nieuwe collega voor. Namens de participatieraad waren Willy en Sebastiano
aanwezig. De bedoeling en de aanpak van de LIA zijn uitgelegd. Het is een
nieuwe start. Het VN-verdrag is al opgestart. Van het gesprek wordt nog een
verslag gestuurd. Er staat een budget van € 20.000,-- voor de LIA dit is erg
weinig. Kees, Jeanette en Elma blijven bij de LIA betrokken.

8.

Rondvraag
Elma → geeft aan dat de gewijzigde adressenlijst is ontvangen, het mailadres
moet voor haar nog aangepast worden.
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Ada → geeft aan dat er nog iets georganiseerd moet worden voor de leden van
de RCPA om elkaar weer een keer te ontmoeten. Het is nog steeds lastig om
met een grote groep in de horeca terecht te komen. Het idee is om een bbq te
organiseren bij Ada of Kees thuis. Het wordt dan een bijeenkomt met een
Amerikaanse insteek dat iedereen ‘iets’ meeneemt. Dit wordt op 26 augustus
a.s. gepland bij Ada thuis om half zeven.
9.

Sluiting
Ada sluit de vergadering om kwart over acht en bedankt iedereen voor zijn of
haar inbreng en wenst iedereen een fijne vakantie.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 23 september 2020.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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Aaftien Schlundt Bodien
secretaris
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