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Notuliste:

Via Skype
Woensdag 25 november 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, 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.

Ingekomen stukken en mededelingen
Brede aanpak armoede en schuldhulpverlening – raadsvoorstel 19 november
Aaftien geeft aan dat van de gemeenteraadsleden 27 stemmen voor waren en 3
stemmen tegen waarmee het voorstel is aangenomen. Er waren aanbevelingen
en er zijn toezeggingen gedaan. Na 1 april 2021 wordt de pilot schulden opkoop
jongeren opnieuw besproken in de gemeenteraad

Actie

Terugkoppeling voorzittersoverleg 23 november 2020
Dit overleg is verschoven, wanneer het overleg nu is, is niet bekend.
Vermoedelijk wordt dit de eerste maandag in december.
Digitale kwartaalbijeenkomst Sociaal Domein 26 november
Ter info: o.a. passend onderwijs en jeugdzorg
Vanmiddag hebben Klaasje en Jeanette een digitale bijeenkomst gehad over
jeugdzaken. De digitale kwartaalbijeenkomst is hierbij niet genoemd. Klaasje
gaat bekijken of ze de bijeenkomst morgen (digitaal) kan bijwonen.
Aaftien heeft een app van Augusta gekregen omdat de Participatieraad zich
zorgen maakt over de ontwikkeling bij Actium. Huizen met lagere huurprijzen
verdwijnen en er komen duurdere huizen voor terug. Augusta wil samen met
Aaftien naar Actium gaan om dit bespreekbaar te maken. Dit wordt in gang
gezet en Augusta maakt hiervoor de afspraak.
Kees heeft een mail ontvangen om op het Koopmansplein proef te lopen. Het
tijdstip is echter niet bekend bij Kees. Elma geeft aan dat nog niet bekend is
gemaakt welke datum hiervoor gepland staat. Kees gaat morgen bellen met de
gemeente om dit na te vragen. De dag met de meeste aanmeldingen zou
ingepland worden.
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3.

Verslag 28 oktober 2020
Het verslag van de vergadering van 28 oktober 2020 wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Aangezien het voorzittersoverleg niet is doorgegaan zijn de vragen niet gesteld
aan Gert Jan, deze worden bij het eerstvolgende overleg meegenomen.
Inzake het preventiefonds is nog niet bekend wat nu de status is. Peter geeft aan
dat hij in de zorgkrant heeft gelezen dat het preventiefonds nu het Stila
Preventiefonds heet. Het accent is nu verlegd en het is breder geworden. Ada zal
ook de status van het preventiefonds opvragen bij Gert Jan.
Naar aanleiding van onze vraag naar het Odensehuis zegt Aaftien dat dit
inderdaad is gesloten. Als reden werd genoemd dat het voor de vrijwilligers
lastig was om de coronamaatregelen met de demente ouderen te handhaven.
Voor eventuele aanvullende vragen werden we verwezen naar het bestuur van
het Odensehuis.

4.

5.

Adviesaanvraag Beleidskader nieuwe Wet inburgering
Hiervan hebben we een notitie gekregen. Het gaat over samen naar duurzame
integratie. Het is de bedoeling dat we hier als raad een advies over gaan geven.
In de vergadering van 9 december a.s. worden we hier nader over geïnformeerd
en dan kunnen we ook vragen stellen. Daarna is het de bedoeling dat er een
advies wordt uitgebracht.
De uitvoering gaat van landelijk naar de gemeentes toe. Assen moet de
inburgering gaan uitvoeren. Assen wordt ook verantwoordelijk voor de kwaliteit
hiervan. In de toekomst gaat het om een caseload van 300 mensen. Hoe de
uitvoering eruit komt te zien is niet bekend. Dit kan zeker aangegeven worden
in het advies. Ook is onbekend wat de regievoerder gaat doen. Dit zijn vragen
die we op 9 december kunnen stellen. Kees geeft aan dat er in andere gemeentes
ook wordt gewerkt met een buddysysteem. In de notitie wordt wel gesproken
van een maatje om iemand wegwijs te maken. Ook begeleidt vluchtelingenwerk
mensen in de eerste drie jaar. Het zou mooi zijn om samen met de
Participatieraad een advies uit te brengen. Ada gaat dit met Elisabeth
overleggen. Peter heeft al een aantal vragen opgeschreven, deze kunnen op
voorhand al gemaild worden. Peter stuurt ze naar Aaftien zodat Aaftien dit door
kan mailen naar de verantwoordelijke hiervoor binnen de gemeente.
Op 9 december worden er afspraken gemaakt wie het concept gaat maken.

Ada

Ada
Peter/Aaftien

Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS)
- Vervolg AVS (beantwoording vragen + reactie)
- Raadsbrief afhandeling wachtlijsten WMO
Bewoners moeten de mogelijkheid hebben om alsnog het keukentafelgesprek te
kunnen aanvragen. De gemeente moet duidelijk maken aan de bewoners dat ze
dit gesprek nog wel kunnen voeren als dit hun wens is.
Wachtlijsten WMO → in deze brief is aangegeven dat de afhandeling van de
aanvragen voor de WMO op dit moment wat langer duren.
Beide punten zullen met Gert Jan worden besproken tijdens het
voorzittersoverleg.

6.

Lokale Inclusie Agenda (LIA)
- Reactie B&W op advies Lokale Inclusie Agenda
- Raadsvoorstel 19 november Lokale Inclusie Agenda
De LIA is unaniem vastgesteld zonder stemming. Er zijn een paar opmerkingen
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gemaakt om in gesprek te blijven met ervaringsdeskundigen. Ook is de digitale
toegang van Assen nog niet goed. Verder moet er aandacht voor de mobiliteit
blijven evenals voor bewoners met mentale problemen.
De Participatieraad en de RCPA zullen geconsulteerd worden. Wel zullen ook
ambassadeurs geraadpleegd worden indien nodig.
7.

8.

Klankbordgroep Inwonersparticipatie
Kees en Ada hebben de bijeenkomst gemist. Wel heeft iedereen het voorstel
‘Samen maken we Assen sterk’ nu gekregen. Ook hebben Ada en Kees hier
reacties op gestuurd. Het stuk is nog niet klaar, men heeft tot april 2021 de tijd.
Dit is een tussenstand. Het is omvangrijk, ambtelijk, te lang en te ingewikkeld.
Dit helpt de participatie niet. Het is een theoretisch stuk en vraagt nog veel
uitwerking. De burger moet een gelijkwaardig gesprekspartner zijn, dat is hij/zij
nu niet. Ook mogen er geen valse verwachtingen worden gewekt. Gevraagd zal
worden waarom alleen dit onderdeel meegenomen wordt en niet de
burgerinitiatieven zelf. Er is nog geen volgende afspraak gemaakt, Ada gaat hier
een mail over sturen en ook vragen waarom er geen reactie is gekomen op de
opmerkingen die zijn gemaakt.
Agendapunten vergadering 9 december
Deze vergadering zal voor een deel samen met de Participatieraad zijn in
verband met de toelichting op de nieuwe wet inburgering.
Daarna zal ook een deel gebruikt moeten worden voor de bespreking van het
opstellen van het advies voor inburgering. 9 december is tevens de laatste
officiële vergadering van Eva.
Het onderzoek van de rekenkamer naar de armoede in Assen zal Aaftien
doorsturen en dit wordt ook op de agenda gezet. Tevens zullen een aantal vaste
agendapunten aan bod komen. Klaasje maakt een verslag van de bijeenkomst
van jeugd van vanmiddag, hierop zal ook op 9 december teruggekomen worden.
Klaasje geeft ook aan dat de sociale kaart van Assen er is, deze is te vinden op
www.assen.nl/socialekaart.

9.

Vergaderschema 2021
Iedereen heeft het schema ontvangen voor 2021. Het vergaderschema is tijdens
de vergadering vastgesteld.

10.

Informatie vanuit het veld
Algemene zaken
Geen bijzonderheden.

Ada

Aaftien

Zorg
Naast de bijeenkomst van vanmiddag inzake jeugd zijn er geen bijzonderheden.
Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden.
Door Corona is het nu lastig om informatie uit het veld op te halen, hier zal
volgend jaar wel aandacht aan geschonken moeten worden.
11.

Rondvraag en sluiting
• Menno geeft aan dat hij vandaag afscheid heeft genomen van zijn
collega’s en dat hij nu rustig verder gaat kijken naar een andere baan.
• Elma geeft aan dat ze gezondheidsproblemen heeft ivm longklachten.
Mondkapjes zijn dan zeer benauwd. Uitzonderingen worden echter niet
gemaakt.
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•
•
•

•
•
•

Klaasje is wel benieuwd hoe de sociale kaart eruit ziet en hoe dit
bijgehouden wordt.
Eva geeft een compliment aan Ada dat de volle agenda zeer
gestructureerd en binnen korte tijd is doorgenomen.
Menno heeft in de krant gelezen dat de administratieve afhandeling
door het CAK inzake de eigen bijdrage voor de WMO niet goed loopt.
Soms wordt er een tijd niet geïncasseerd en vervolgens wordt het in één
keer geïncasseerd. Klaasje geeft aan dat dit niet alleen binnen Assen is,
maar dit geldt landelijk. Menno gaat kijken of hij het artikel nog kan
krijgen en doormailen naar iedereen.
Menno geeft aan dat er bij de lokale inclusie ook aandacht moet zijn
voor ‘onzichtbare’ beperkingen. Ook deze groep moet gewoon mee
kunnen doen.
Peter is in de zorgkrant een beschrijving tegen gekomen van de RCPA
en de Participatieraad. Dit is bekend en het stuk is eerst door Aaftien en
Ada gelezen, dit is al geruime tijd geleden.
Ada geeft aan dat via Stila een onderzoek wordt gedaan naar onveilige
plekken in Assen. Hier is een enquête voor en Ada vraagt of iedereen
van de raad deze ook wil invullen.

Ada sluit vervolgens de vergadering om half negen en dankt iedereen voor zijn
of haar inbreng.

Menno

Allen

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 9 december 2020.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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