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Raadszaal 1
Woensdag 9 september 2020
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Joke Hak,
Jeanette Kleene, Kees Veenvliet, Klaasje van der Ley, Eva Koerselman, Menno
Molenaar, Peter Hendriks
Monique Kroes
Elma van Lienen, Jacob de Vries
Monique Loppersum

Burgerparticipatie
Monique Kroes is vandaag aanwezig om een toelichting te geven op burgerparticipatie.
Er ligt een opdracht bij de gemeente om aan de slag te gaan met burgerparticipatie. Ook de
Coronacrisis is hiervoor een aanleiding geweest. Ruimtelijke projecten met inspraaksessies kunnen
hierdoor niet meer fysiek plaatsvinden. Hierdoor is de opdracht gekomen om te kijken naar
alternatieve vormen voor online participatie en ook om een algemene visie op te stellen hoe we
omgaan met participatie waarbij de eerste focus ligt op inwonersparticipatie.
In het kader van de nieuwe omgevingswet (miv 01-01-2022) moet ook gekeken worden hoe je met
participatie om gaat. De komende maanden komt er ook de opdracht bij van overheidsparticipatie.
De overheid moet ook helder zijn in sturingsfilosofie. Aan de voorkant van allerlei processen moet
nagedacht worden hoe je je eigen rolt ziet, wil je veel kunnen sturen of wil je juist ruimte geven. Hierin
moet je als overheid transparant zijn.
Enerzijds is de gemeente bezig met de algemene visie, maar anderzijds ook met de omgevingsvisie. De
kaders moeten hiervoor aangegeven worden.
Er wordt input gegeven vanuit:
• Ervaring vanuit het verleden en die binnen de gemeente aanwezig is
• Input vanuit de klankbordgroep
• Ronde tafelbijeenkomsten
• Diverse partijen die bij bepaalde projecten betrokken zijn en ook op basis van kennis en
belangen.
In de toekomst wil de gemeente online en fysiek werken aan participatie zodat zoveel mogelijk mensen
in de gelegenheid worden gesteld om mee te kunnen doen.
Een visie bepaalt hoe je gaat werken, in Assen is het andersom gedaan om alvast te oefenen met de
leidraad en wat hieruit komt wordt als input gebruikt voor de visie.
De RCPA pleit voor een korte en bondige visie. Bij de visie wordt uitgegaan van het harmonie model
door samen te werken met elkaar. Afhankelijk wat het college en de raad aan de voorkant uitspreken
qua ruimte voor de stad kan participatie daarop ingezet worden. Het kan dan dus ook zijn dat er bijna
geen ruimte is, maar je moet wel transparant zijn en de uitleg erbij wat wel en niet mogelijk is. Het kan
zijn dat er conflicterende belangen zijn. De raad neemt uiteindelijk een besluit als iedereen is gehoord.
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In de nieuwe omgevingswet komen omgevingsplannen en blijven er initiatieven over die niet in het
omgevingsplan vallen. Het is dan aan de gemeente zelf te bepalen hoe je omgaat met participatie.
Bij de algemene visie heb je als gemeente ook keuzevrijheid om burgerparticipatie in te zetten of niet.
Een thema zou gezondheid kunnen zijn. Eva vraagt of er een overzicht komt van de thema’s waarvoor
participatie ingezet kan worden, zowel voor de omgevingsvisie als voor de algemene visie. Monique
Kroes gaat dit opvragen en mailen naar de RCPA.
De bedoeling is dat de algemene visie er in april 2021 is.
De klankbordgroep zal in de loop van de tijd verder geïnformeerd worden over burgerparticipatie.
Monique Kroes wordt bedankt voor haar input tijdens de vergadering.
De presentatie van 3 september jl. wordt ook nog doorgestuurd naar iedereen van de RCPA door Ada.
Advies Armoede en Schulden
Dit advies moet uiterlijk op 30 september a.s. ingediend zijn.
Hier zijn veel stukken over ontvangen. Van de bijeenkomst die we hebben gehad op 27 augustus jl.
hebben we een verslag gekregen. Alle organisaties die uitgenodigd waren konden hier ook aan het
woord komen.
Joke → geeft aan dat het stuk helder en duidelijk is. Afgevraagd wordt of er vanuit Den Haag nog een
pot geld voor beschikbaar wordt gesteld of dat dit binnen Assen opgelost moet worden. Armoede
wordt een groot probleem omdat in verband met de Corona veel banen verloren gaan en per
huishouden wordt er uiteindelijk teruggevallen op 1 bijstandsuitkering.
Menno → heeft het voor nu even voor kennisgeving aangenomen en nog geen tijd gehad om het goed
door te lezen. Menno gaat nog schriftelijk reageren.
Klaasje → geeft ook aan dat het een goed stuk is, de vraag is wel hoe dit in de praktijk gaat en hoe de
vindbaarheid is. Hoe komen de burgers erachter dat dit geregeld is. Afgevraagd wordt of er 1 loket is
of dat dit via de website gaat. Ook wordt afgevraagd wat de eerste stap is en of dit op de website te
vinden is. De meedoen regeling is inmiddels ingeburgerd, dit wordt nu weer veranderd en het moet zo
concreet mogelijk in de uitwerking worden. Geldfit is een landelijk programma waarbij signalen
vroegtijdig kunnen komen. Een tip voor het advies is de privacy. Geldfit is een hulpprogramma wat
landelijk wordt uitgerold. Je krijgt hierdoor mensen met schulden sneller in beeld waardoor er eerder
actie op ingezet kan worden.
Eva → geeft ook aan dat het een helder en duidelijk stuk is. Het is echter een beleidsstuk met veel
doelen etc. Het is heel algemeen opgesteld. De acties die erin staan zijn prachtig en ambitieus, maar het
moet binnen een jaar gerealiseerd worden. Afgevraagd wordt of dit realistisch is.
Peter → Geeft aan dat je alles terug kunt vinden in het stuk. In zijn algemeenheid hinkt de gemeente op
twee gedachten. Enerzijds stimuleren dat andere partijen zaken oppakken, anderzijds de touwtjes in
eigen handen houden. Een deel wat in het plan staat is ook al gerealiseerd en ze gaan verder met de
reeds ingeslagen weg.
Jeanette → geeft aan dat er voor gezorgd moet worden dat de informatie begrijpelijk en vindbaar is en
ze vraagt zich af hoe dit wordt gedaan. Voor de rest sluit ze zich aan bij hetgeen al is gezegd.
Kees → heeft dezelfde opmerkingen die ook al gemaakt zijn. Schulden bij kinderen en dat ze
schuldenvrij aan de start kunnen beginnen is een aandachtspunt. Afgevraagd wordt hoe de schulden
door de kinderen worden gemaakt. Studieschuld wordt niet meegenomen. De rente bij schuldsanering
is over het algemeen hoog, dit wordt ook meegenomen in het advies. Kinderen moeten ook onderwijs
krijgen in het omgaan met geld. Dit is wel breder dan het kind alleen.
Aaftien → vindt ook dat het een beleidsmatig stuk is. Dit kan op veel gemeentes van toepassing zijn.
Afgevraagd wordt hoe de mensen de voorzieningenwijzer vinden. Peter geeft aan dat deze niet op
internet staat maar dat voorzieningen via Vaart Welzijn of Humanitas opgevraagd kunnen worden.
Aaftien stelt voor in het advies op te nemen dat de RCPA het waardeert dat de gemeente de individuele
inkomenstoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, bijzondere bijstand en collectieve
ziektekostenverzekering in stand wil houden.
Diverse punten zijn al genoemd en aangegeven wordt dat Geldfit een mooi hulpmiddel kan zijn om
vroegsignalering te krijgen.
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Life-events zijn directe redenen om in de schulden te komen (echtscheidingen, banenverlies etc.) in het
stuk staat dat men dan hulp kan bieden. Dit zal ook terugkomen in het advies. De tegemoetkomingen
waarderen wij als doelgroep. De witgoedregeling gaat verdwijnen. De meedoenregeling wordt een
regeling op maat.
Peter vraagt of het geld geoormerkt wordt wat nu vrij komt door het vervallen van een aantal
regelingen zodat dit besteedt wordt aan de doelgroep welke valt onder armoede en schulden.
Regisseurs krijgen een budget om maatwerk te geven. Hierdoor kan er wel willekeur gecreëerd worden
indien er geen normen zijn. De bestaande regelingen daartegenover waren heel helder.
De regisseur moet deelnemen aan de praktijk door casussen te behandelen, anderzijds de
samenwerking stimuleren en inzicht krijgen hoe het allemaal werkt. Er wordt veel neergelegd bij een
financieel regisseur. De indruk is dat dit een soort poort/toegang wordt om door te kunnen. Hierdoor
komt hier veel druk te liggen. Een cliënt moet dan wellicht twee keer zijn verhaal vertellen. In het
advies moet aangegeven worden dat het voorkomen moet worden dat een cliënt meerdere keren zijn of
haar verhaal moet doen.
De Drentse Zaak gaat niet meer de ondernemers helpen voor wat betreft de schulden. Dit gaat de
gemeente zelf doen. Binnen de gemeente moet dan nieuwe kennis worden opgebouwd en routes
moeten hiervoor uitgezet worden. Afgevraagd wordt wat de ondernemer hiermee opschiet en of dit
helpt. Waarom is deze keuze gemaakt zal gevraagd worden.
Peter zal een voorzet maken voor het conceptadvies, Ada leest hierin mee. Daarna wordt dit naar
iedereen gemaild in het weekend voor de 23e zodat het tijdens de vergadering van 23 september a.s.
besproken kan worden.
Aaftien geeft aan dat de informele vergadering van 9 december een officiële vergadering wordt. Dit is
voor iedereen akkoord.
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