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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. Er zijn veel stukken te bespreken en Aaftien
wordt bedankt dat ze alles zo fijn heeft gerubriceerd.
Bij ingekomen stukken wordt ook de inspraaknota van armoede en schulden
besproken.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Uitstel beleidskader Wet inburgering
Het advies dat we in november zouden moeten uitbrengen is uitgesteld. De
informatie wordt in januari 2021 gestuurd waarna er in juni een advies moet
worden uitgebracht.

Actie

Verslag voorzittersoverleg 28 september 2020
Hier zijn een aantal verslagen van ontvangen, ook het verslag van afgelopen
maandag is nagezonden. In beide vergaderingen is de AVS (Algemene
voorziening schoonmaak) besproken. Ook de Participatieraad heeft nog vragen
gesteld aan Gert Jan hoe dit zit en of de regeling soepel omgezet wordt. Er
komen veel signalen dat dit niet zo is. Het is niet de bedoeling dat mensen
zonder hulp komen te zitten. Er is ook veel onrust over ontstaan. Ada vraagt of
het dusdanig ernstig is dat we over moeten gaan tot een ongevraagd advies, of
eerst afwachten hoe Rita Overdiep op de gestelde vragen reageert. De gestelde
vragen met de reacties worden door Aaftien op het moment dat ze binnen zijn in
één document doorgemaild. De reactie zal eerst afgewacht worden. Indien er
aanleiding toe is kan alsnog het ongevraagd advies opgesteld worden. Peter
heeft begrepen dat er in november al een indicatie zou moeten zijn voor deze
mensen. Ook wordt afgevraagd of de mensen voldoende ondersteuning hebben
om het formulier in te kunnen vullen. Nergens wordt vermeld dat iemand de
zorg niet meer krijgt terwijl dit wel het geval kan zijn.
Dit punt kan niet te lang op zich laten wachten. Ook is er gezegd dat de
instelling ging bepalen welke zorg nodig is. De gemeente heeft hierop
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aangegeven dat dit altijd zo gebeurt en dat men hier goede ervaringen mee
heeft. Elma geeft aan dat er ook minder uren beschikbaar zijn. Het is belangrijk
om dit punt de komende twee weken in de gaten te houden.
De vorige vergadering is afgesproken dat er steeds iemand anders mee naar het
voorzittersoverleg gaat. Het voorstel is om een overzicht te maken met alle
voorzittersoverleggen en dat dan per toerbeurt iemand wordt ingezet. Indien je
dan niet kunt is het belangrijk dat je zelf voor vervanging zorgt. Dit is een prima
voorstel. Hiermee heb je een principe afspraak wie erbij is.
Inspraaknota nieuwe aanpak armoede en schulden
Dit advies is eind september ingediend. Ook is hier een reactie op gekomen per
punt wat ze met het advies gaan doen. Klaasje geeft aan dat ze ons serieus
hebben genomen en dat ze alles bekeken hebben en overal op hebben
gereageerd met de onderbouwing. De gemeente heeft het gedegen aangepakt,
Eva geeft wel aan dat hetgeen ze hebben overgenomen summier is.
11 november zou Wim Oosting komen praten met beide raden over het
preventiefonds. Wim Oosting is helemaal uit beeld, er wordt nog wel aan het
preventiefonds gewerkt, wie/wat/hoe is onduidelijk. De presentatie gaat 11
november dan ook niet door. De informele vergadering zal wel doorgaan om
rustig over bepaalde onderwerpen te praten.
3.

Verslag 23 september 2020
Het verslag van de vergadering van 23 september 2020 wordt zonder
wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Elma heeft nog geen verdere informatie over de adviesraad arbeidsmarktregio,
ze houdt dit verder in de gaten.
Voor burgerparticipatie is een nieuwe vergadering gepland in november. Kees
en Ada gaan daar aan deelnemen.
Eva gaat haar informatie inzake de website nog mailen naar Aaftien.
Jeanette wil 25 november met Klaasje meedoen met de afspraak jeugd.

4.

5.

Lokale Inclusie Agenda
Presentatie raadsbijeenkomst 8 oktober
Advies Lokale Inclusie Agenda
Uiteindelijk wordt er verwacht dat we een advies gaan geven. Er is een
presentatie gehouden voor de gemeenteraad. Aaftien heeft het concept gemaakt,
Ada en Eva hebben aanvullingen gegeven. Er ligt nu een conceptadvies om te
bespreken.
In grote lijnen onderstrepen we het advies en we hebben als raad een paar
aanvullingen. Het advies moet vandaag echter verstuurd worden, aanpassingen
zijn nu nog lastig te maken. In de raadsvergadering is wel besproken dat er extra
aandacht zou zijn voor openbare toiletten. Nog een hele kleine aanpassing wordt
gedaan en hiermee wordt het advies vastgesteld. Aaftien gaat het versturen.

Elma
Kees/Ada
Eva
Jeanette/Klaasje

Aaftien

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• Overheveling cliënten AVS naar maatwerkvoorziening
• Raadsbrief CEO
• Feitenblad cliëntervaringsonderzoek 2019
De brief is van 25 oktober terwijl deze brief eerder al bij de cliënten was.
Aaftien geeft aan dat dat de datum is waarop de RCPA de brief heeft gekregen.
De brief was wel eerder verstuurd.
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Op de site van de provincie stond dat je cijfers per gemeente kon vergelijken.
Het zou fijn zijn als je het gemiddelde van andere gemeentes kon zien, deze
gegevens zijn op dit moment niet beschikbaar. In een vervolgoverleg met Gert
Jan zal hiernaar gevraagd worden. 309 cliënten hebben het formulier ingediend
en Peter vraagt zich af of er hier ook cliënten bij zitten die wel een aanvraag
voor de WMO hebben ingediend, maar die niet toegewezen hebben gekregen.
Deze vraag wordt ook aan Gert Jan gesteld. Afgevraagd wordt hoe de groep is
gekozen die de enquête heeft ingevuld.
6.

Terugkoppeling bijeenkomst 14 oktober 2020
Verslag presentatie Omgevingswet
De presentatie is inmiddels ook doorgestuurd naar iedereen.
Afgevraagd wordt of Assen inderdaad die stad is die ontspannen stedelijkheid
uitstraalt. Assen is een groot dorp met een enorme prestatiedrang. Assen schept
verwachtingen die ze wellicht niet waar kunnen maken. Assen heeft als
voordeel dat ze nog groeiende zijn en ambitie hebben. Afgevraagd wordt of het
compacte gerealiseerd kan worden terwijl je als stad wel aan het uitbreiden bent.
De binnenstad zal compacter worden, maar ook worden de randen van de stad
opgezocht. De Rolderstraat is niet meegenomen in de visie van de binnenstad,
dit zou wel meegenomen moeten worden. Belangrijk is hoe de deelplannen
verder worden ingevuld.
In het voorjaar komen hier stukken van en dan worden we ook uitgenodigd om
hierop te reageren.

7.

Terugkoppeling bijeenkomst adviesraden NMD-gemeenten 20 oktober
2020
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
De presentatie heeft iedereen ontvangen, in grote lijnen is bekend wat er gaat
gebeuren en wat er speelt. Aaftien en Ada hebben de digitale bijeenkomst
bijgewoond. In het voorzittersoverleg is dit ook besproken.
Assen is de centrumgemeente van waaruit alles wordt geregeld. We gaan over
naar een andere situatie waarbij iedere gemeente dit zelf moet gaan regelen. Dit
is een politiek gegeven waar de gemeente niets aan kan doen. Het idee is dichter
bij de burger de hulp bieden, meer van beschermd wonen naar beschermd thuis
en hierdoor gaat het naar de individuele gemeentes. Het is budgetneutraal, er
wordt niet bezuinigd, echter moet er nu meer geld naar de ambtenaren, op de
zorg zelf wordt er dus wel bezuinigd. Er wordt wel gebruik gemaakt van de
expertise die er nu is. Afgevraagd wordt of de mensen hier beter van worden, dit
zal niet voor iedereen het geval zijn. Het is jammer dat er geen verslag van is
gemaakt omdat er wel allerlei vragen zijn gesteld die nu niet teruggelezen
kunnen worden.
Dit punt krijgt een vervolg en wij zullen dan ook om advies worden gevraagd.
Dit was de eerste informatieronde die heeft plaatsgevonden. Op dit punt moeten
we als raad dan ook alert blijven.
Positief is dat gekozen wordt voor een tijdpad van 10 jaar!
Bij beschermd wonen en maatschappelijke opvang moet ook zeker de cliënt
betrokken worden. Een enquête kan hierover bijvoorbeeld ook gehouden
worden. In de gehele presentatie is gemist hoe de cliënten hierover denken. Er
moet niet over de cliënt worden beslist maar met de cliënt.

8.

Kwartaalbijeenkomst sociaal domein 17 september 2020
Raadsbrief 2 juli financiën en programma sociaal domein
Aaftien heeft de raadsbrief doorgestuurd waarin de financiële stand van zaken is
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uitgelegd en in de bijeenkomst van september is dit toegelicht.
Over dit onderwerp zijn verder geen opmerkingen.
9.

Informatie vanuit het veld
Algemene zaken
Geen bijzonderheden
Zorg
Eva heeft vernomen dat het Odensehuis bijna ter ziele is. Afgevraagd wordt wat
de status nu is van het Odensehuis en dit zal bij de gemeente aangekaart
worden. Aaftien gaat deze vraag aan Rita stellen.

Aaftien

Werk en Inkomen
Met de tweede coronagolf zal een grote groep mensen hun baan verliezen en dit
zal zeker invloed hebben.
Jeanette meldt dat het ventilatieprobleem in het vakbondshuis opgelost is, wel is
het huis nog steeds dicht i.v.m. corona.
10.

Rondvraag en sluiting
Klaasje → geeft aan dat het fijn is dat er toch mondkapjes worden verstrekt, dit
is een mooi gebaar van de gemeente.
Joke → geeft aan dat ze vandaag haar laatste werkdag heeft gehad en ze gaat
per januari officieel met pensioen. Dit is eerst even wennen!
De volgende bijeenkomst voor het Sociaal Netwerk Assen is gepland geeft Ada
aan, Ada en Joke houden dit in de gaten.
Ada → geeft aan dat Gert Jan beloofd heeft dat we gratis gebruik kunnen
blijven maken van vergaderen via StarLeaf. Het geluid via Skype is wel beter.
Ada gaat de informele vergadering van 11 november via Skype uitzetten.
Ada sluit vervolgens de vergadering om twintig over acht en dankt iedereen
voor zijn of haar inbreng.

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

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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