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Gemeentehuis, via Starleaf
Woensdag 9 december 2020
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Joke Hak, Elma
van Lienen, Jeanette Kleene, Klaasje van der Ley, Eva Koerselman, Menno
Molenaar, Peter Hendriks
Kees Veenvliet
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. Om half acht komen de leden van de
participatieraad erbij evenals de gemeente inzake de nieuwe wet inburgering.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Voorzittersoverleg 7 december (mondeling)
Het verslag is reeds toegestuurd naar iedereen. Het was een goed overleg. Op
een aantal vragen zijn de antwoorden gekregen, maar ook moeten er nog een
aantal antwoorden volgen.
Van Janine is een apart verslag gekomen over het vrijwilligersbeleid en het
Odensehuis.
Inzake het vrijwilligersbeleid hadden we als raad vragen hoe de gemeente het
VIP aanstuurt, hier is geen antwoord opgekomen. Het is meer een algemene
reactie geweest van Janine. Er is een opsomming gegeven van hetgeen de
gemeente allemaal doet, maar het beleid erachter is er nog niet. Het is nu aan
ons als raad om de aanbeveling erbij te pakken en de reactie ernaast te leggen
zodat we hierna op dit punt bij de gemeente erop terug kunnen komen. Aaftien
gaat de gegevens hiervoor opzoeken.

Actie

Aaftien

Odensehuis → het is nu duidelijker geworden waarom het dicht is gegaan,
vrijwilligers willen niet meer en het risico is te groot. Door het bestuur is het
gesloten en de gemeente geeft aan dat het niet anders is en dat ze er geen
invloed op hebben. Wij als RCPA hebben hier op dit moment ook geen rol in.
Het blijft wel jammer dat het Odensehuis is gesloten.
Klaasje heeft nog een toelichting gegeven op het verslag van het digitale
overleg met Minke, Peter (Oldejans) en Gert Jan van de gemeente inzake jeugd.
Ook Ritu en Ellis van de participatieraad namen hieraan deel. In januari 2021 is
er weer een vervolgafspraak gemaakt. Indien er vragen zijn inzake jeugd dan
kan Klaasje deze meenemen in het overleg van januari a.s.
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Ook is er gesproken over bijzonder onderwijs. Opvallend is dat er een
golfbeweging gaande is dat er meer speciaal onderwijs komt. In de huidige
klassen komt dit niet goed tot zijn recht. Ook willen de scholen minder
instanties over de vloer hebben. De gemeente wil met de zorgaanbieders in
gesprek om het aantal zorgaanbieders te verminderen. Ook hier is duidelijk één
regisseur nodig. Klaasje en Jeanette houden dit verder in de gaten en geven
informatie zodra dit nodig is.
3.

Verslag 25 november 2020
Het verslag van de vergadering van 25 november 2020 wordt zonder
wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
De afspraak met Actium gaat in januari plaatsvinden.
Preventiefonds → dit punt stond ook in het verslag van het voorzittersoverleg.
Gert Jan heeft de rapportage van het Stila nog niet ontvangen, dit heeft
betrekking op het kleinere preventiefonds welke bedoeld is voor de burgers.
Peter vraagt waarom we zelf niet bellen met het Stila om te vragen hoe het
ermee staat. Peter gaat proberen om hier contact mee te krijgen. Aaftien gaat de
contactgegevens doormailen naar Peter.
Eva vraagt zich af of de sociale kaart alleen voor de professionals is of niet.
Gevraagd wordt of iedereen de sociale kaart wil bekijken en de bevindingen
worden dan besproken tijdens het werkoverleg van 13 januari a.s. De vraag is of
deze toegankelijk is en of de bewoners hier wat aan hebben.
Het artikel van het CAK volgt nog door Menno.

4.

Allen
Menno

Adviesaanvraag Beleidskader nieuwe wet inburgering
• Beleidskader nieuwe wet inburgering AAT-gemeenten
• Vragen m.b.t. de nieuwe Wet inburgering
• Afspraken m.b.t. het indienen van een gezamenlijk advies
Het advies moet voor 1 januari a.s. naar de gemeente verstuurd worden.
Wencke heeft een voorlichting gegeven en hier wordt een apart verslag van
gemaakt en gemaild.
Ada stelt voor dat ze samen met Willy een concept gaat maken en dit voor te
leggen aan de leden van de RCPA. Eva wil hierin wel meedenken als het voor
20 december kan. Het advies zal algemeen gehouden moeten worden, veel
komt er nog in de uitvoering.
We zijn het er wel over eens dat we dit met de drie gezamenlijke gemeentes
gaan oppakken.
Aandachtspunt is wel dat een regievoerder nu misschien nog wel kan, maar na 2
jaar niet meer omdat de doelgroep dan gegroeid is. Afstemming bij welke
organisaties je terecht kan moet ook meegenomen worden.
Afgesproken is dat iedereen de belangrijke punten die meegenomen moeten
worden in het advies voor 12 december a.s. gaat aanleveren bij Ada. Daarna kan
dan het concept geschreven worden.

5.

Peter
Aaftien

Ada/Eva

Allen

Onderzoek armoedeval Rekenkamer Assen
Dit onderzoek is van 2018, maar was wel interessant om te lezen.
Het is voor nu vooral achtergrondinformatie als we het als raad weer hebben
over werk en inkomen. Op dit moment kunnen we hier niet zoveel mee.
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6.

Informatie vanuit het veld
Algemene zaken
Geen bijzonderheden.
Zorg
Er is al gesproken over de bijeenkomst van jeugd, verder zijn er geen
bijzonderheden.
Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden. Wel is opgemerkt dat bij I-werk wordt gemerkt dat
Corona aardig invloed heeft.

7.

Rondvraag en sluiting
• Aaftien → geeft aan dat het Eva haar laatste vergadering is. We gaan
uiteraard op een gepaste manier afscheid nemen zodra het kan. Iedereen
heeft van Eva een prachtig mail gekregen. We gaan Eva ook zeker
missen in de raad. Eva wordt bedankt voor alle inzet in de RCPA en de
leerzame momenten. Ook Eva geeft aan dat ze dit met plezier heeft
gedaan en dat het fijn is dat er weinig verloop is geweest in de raad. Ze
wenst de hele raad veel succes in de toekomst. Iedereen heeft Eva ook
bedankt voor de lieve mail die ze gestuurd heeft en voor de
samenwerking.
Ada sluit vervolgens de vergadering om kwart over negen en dankt iedereen
voor zijn of haar inbreng.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 27 januari 2021.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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