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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 later nog toegezonden, dit
wordt als lastig ervaren. Aaftien stelt voor om de vrijdag voorafgaand aan de
vergadering alle stukken te sturen en niet een week van te voren. Kees stelt voor
dat indien er nog stukken nakomen dat dit dan wordt doorgeschoven naar het
volgende overleg. Er zijn echter soms bepaalde stukken die urgent zijn waar wel
een antwoord op moet komen. Dit zal ook in de interne vergadering worden
besproken.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Voorzittersoverleg 25 januari 2021 (mondeling)
De terugkoppeling is vandaag nog nagestuurd. Het voorzittersoverleg was
afgelopen maandag. Hierin waren twee zaken die direct om aandacht vragen, te
weten:
• De participatieraad heeft ingebracht dat er toch wel problemen zijn met
de huishoudelijke hulp in de nieuwe vorm. In de praktijk wordt gehoord
dat er nu wel degelijk gekort wordt op deze voorziening. Personen
hebben hier moeite mee, ook de RCPA heeft dit eerder al aangegeven.
Het voorstel is om hierover gezamenlijk een brief te schrijven richting
de gemeente. Er zijn op dit moment minder uren beschikbaar ten
opzichte van vorig jaar. Dit heeft niet te maken met corona, maar met
de bezuinigingen. De binnenkanten van de keukenkastjes worden
bijvoorbeeld niet meer schoongemaakt. Dit hoort niet meer bij een
schoon en leefbaar huis. Peter geeft aan dat de regel van maatwerk niet
wordt toegepast omdat er geen keukentafelgesprekken meer zijn. Ada
gaat samen met de participatieraad de brief opstellen.
•

Actie

Ada

Het vrijwilligersbeleid is ook ter sprake gekomen. In december hebben
we een reactie gehad van Janine. Er is uitgelegd wat ze allemaal gaan
doen maar de gemeente heeft aangegeven dat er geen nieuw beleid
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nodig was. Dit punt komt terug bij het bespreken van het verslag van de
vorige vergadering.
Tijdens het voorzittersoverleg is ook voorgesteld dat Jan Broekema een keer
aansluit bij onze vergadering en Aaftien heeft dit gepland op 24 maart a.s.
Stila → de laatste week voor Kerst kwamen er nog 8 aanvragen binnen. Dit
waren aanvragen van professionals geeft Ada aan.
Ook waren er een aantal punten die wij als raad hebben ingebracht, te weten
parkeerbeleid en de mogelijkheid om aanvragen telefonisch in te sturen.
3.

Verslag 9 december 2020
Het verslag van de vergadering van 9 december 2020 wordt behoudens de
aanpassing van E-werk naar I-werk vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Vrijwilligersoverleg → tijdens het werkoverleg hebben we het er kort over
gehad, echter zijn de stukken en afspraken van januari 2020 nog niet naast de
brief van Janine gelegd. Het is wel verstuurd naar iedereen, maar niet dusdanig
besproken. We vonden als raad de reactie van Janine summier en het waren niet
de antwoorden op de gestelde vragen. De participatieraad hoeft verder geen
toelichting meer. Het lijkt alsof er niets veranderd is in de tussentijd. Men gaat
verder met de bestaande structuur. Er is een opsomming gegeven van hetgeen
de gemeente allemaal doet. Het is dan nog wel verstandig om de stukken naast
elkaar te gaan leggen en te bespreken tijdens het komend werkoverleg. Ada gaat
ook aangeven bij Gert Jan dat we hierop nog terug gaan komen.
Actium → de afspraak wordt later nog ingepland

4.

5.

Beleidskader nieuwe Wet inburgering
• Reactie gemeente op gezamenlijk advies PR en RCPA.
Van de gemeente hebben we een uitgebreide reactie gekregen. Iedereen was
tevreden met de reactie. Alle punten zijn ook benoemd.
De participatieraad heeft inmiddels een reactie in concept gegeven welke Ada
heeft. De opmerking is dat de gemeente zegt dat duale trajecten van toepassing
zijn voor de route op weg naar werk, dit zou echter ook moeten gelden voor de
andere twee routes. Ook als je op weg gaat naar onderwijs en de Z-route is het
wenselijk om dit duaal te doen. Ada heeft hier uitgebreid over gesproken met
Willy. Duale projecten hebben te maken met taal en voorbereiding op werk.
Ada kijkt dan ook anders tegen de opmerking aan van die van de
participatieraad. In alle drie de trajecten moet zeker een stuk participatie zitten,
dat is belangrijk! Ada gaat dit morgen bespreken met Willy dat we in alle drie
de routes participatie in bepaalde mate belangrijk is. Maar dat het duale deel
met name voor de B-route is. Bij de andere twee routes laten we dan participatie
opnemen.

Ada

Ada

Preventiefonds
• Overzicht preventiepanel
• Subsidieregeling preventiefonds gemeente Assen
Menno geeft aan dat de aanvragen die zowel toegewezen als afgewezen zijn wel
duidelijk zijn. Het is wel als positief ervaren en mooi om te lezen waar het geld
aan is uitgegeven. Peter geeft aan dat er veel wordt toegekend dat ligt op het
terrein van sociaal werk. De inhoud van het project staat niet altijd vermeld en
hiermee weet je ook niet wat het doel is van het project. Indien het zo bekeken
wordt zou feitelijk elke sportclub een aanvraag kunnen indienen.
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Door gezamenlijk doen leer je mensen kennen en hiermee kun je ook
vriendschappen opdoen die je verder kunnen helpen als je problemen hebt.
De eerste vraag is of het een rol voor ons is als raad om te weten waarom een
aanvraag wel of niet is afgekeurd. We hebben uitgebreid advies hierover
geschreven en dan is het ook logisch dat we willen weten waarom een budget
wel of niet wordt toegekend. In het komende werkoverleg wordt besproken of
we hier nog meer informatie over willen hebben of niet. De gemeenteraad heeft
een controlerende taak om te beoordelen of de uitgaven goed zijn besteed.
Aaftien zal bij de agenda van het werkoverleg ook het advies nog een keer
meesturen. Ook is er een mogelijkheid dat één persoon vanuit de raad het
gesprek aangaat in plaats van de hele raad.
6.

Participatiewet
• Vragen 50Plus m.b.t. de ‘mislukte’ Participatiewet
• Te ingewikkelde armoederegelingen?
• Zelfinspectie-app bij aanvragen bijstand
• Waarstaatjegemeente (vergelijk Assen – Nederland)
- werkloze jongeren
- personen met coaching naar werk
- personen met training/opleiding/scholing
• Begroting WPDA
Dit punt is ook in het voorzittersoverleg besproken.
De gemeenteraad is actief bezig geweest met bijstandsfraude etc. Assen wil
maatwerk leveren, maar de regels worden wel gevolgd. De regels zijn echter
soms heel erg strikt. Niemand binnen de RCPA heeft geluiden vanuit het
netwerk hoe de gemeente hiermee omgaat. Peter merkt wel dat de gemeente
coulant is, ze leggen niet op elke slak zout.
Het idee is wel dat de gemeente aandacht heeft voor de menselijke maat. In
grote lijnen moeten de regels gevolgd worden en d.m.v. de hardheidsclausule
kunnen ze af en toe coulant omgaan met de regels.
Verwacht wordt dat er binnenkort nieuwe regels komen omtrent toeslagen en
bijstand etc.
Assen doet weinig met opleidingen, maar daarentegen wel weer meer met
coaching en training dan het landelijk gemiddelde. Jeanette en Kees gaan samen
met FNV praten i.v.m. hoe training en scholing geregeld is.

Aaftien

Kees/Jeanette

Bij de begroting moet vooral gekeken worden naar de laatste kolom 2020/2021,
hierin kun je de verschillen zien wat er stijgt en daalt.
Conclusie is dat we over dit onderwerp wel meer informatie willen hebben. Ook
is de RCPA ervoor om de persoonlijk begeleider van Menno een keer te
spreken. Bedoeling is om hier een thema van te maken voor dit jaar. Wanneer
de jobcoach van Menno kan komen wordt nog afgestemd. Het is fijn om dit in
een officiële vergadering te doen. We willen weten hoe de wetgeving in de
praktijk gaat. Kees gaat Kirsten Wijbenga ook nog benaderen om het e.e.a. na te
vragen.
Menno heeft morgen een sollicitatie bij een bedrijf in Assen, hij laat zijn
ervaringen hierbij nog weten aan de raad.
7.

Kees
Menno

Sociale Kaart gemeente Assen (mondeling)
Klaasje, Jeanette en Aaftien zijn bij deze bespreking geweest.
De sociale kaart is in eerste instantie voor professionals en dit moet nog verder
uitgewerkt worden voor bewoners en klanten. Het is een kaart voor niet
geïndiceerde zorg. Je kan alleen zoeken op instanties, niet op problemen en
zoektermen. Instanties mogen wel hun eigen website erop zetten. De sociale
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kaart kan gevuld worden met nieuwe aanbieders. Vaart Welzijn staat er wel op
maar dit is echter wel geïndiceerde zorg, volgens Klaasje loopt het door elkaar
heen. Ook de toegankelijkheid is slecht. Bij gezond gedrag jeugd was er weinig
ingevuld en Klaasje vroeg zich af of dit niet met een aantal mensen gevuld kon
worden zodat er per categorie een vervolgbijeenkomst georganiseerd kan
worden. Dan krijg je een beter overzicht. Klaasje vraagt ook hoe ze het beste
kan reageren, of op persoonlijke titel of namens de RCPA. Namens de RCPA is
sterker om te reageren. Een sociale kaart is juist voor de inwoners van Assen.
Afgevraagd wordt waarom nu is gekozen voor alleen de professionals. Ook
wordt afgevraagd wie de kaart verder gaat aanvullen. Klaasje gaat een mail
opstellen en die nog even laten lezen door Aaftien, Jeanette en Ada waarna deze
verstuurd kan worden.
8.

Klaasje

Informatie vanuit het veld
Algemene zaken
Wethouder Broekema wil graag met ons in gesprek, deze afspraak staat gepland
voor 24 maart. Het is daarnaast ook goed om vaker bij de wethouders op bezoek
te gaan. Kees en Ada zijn betrokken geweest bij de visie op
inwonersparticipatie. Er zijn punten aangepast in de visie. Het stuk wordt nu
naar de leden gestuurd met de vraag of het zo akkoord is of niet. Het is de
tweede versie en er is nu niet veel ruimte meer voor reacties. Mochten er echter
nog hele grote punten zijn laat dit dan nog even weten. De gemeente gaat nu
met deze visie aan de slag. De gemeente heeft ambities en wil veel met
inwonersparticipatie doen. Dit staat nu goed omschreven. De rol van de
adviesraden staat niet omschreven, dit komt echter in de uitvoering terecht. In
maart komt er een vervolgafspraak en hierbij worden we wel betrokken. Indien
er reacties zijn dan dienen deze voor het volgend werkoverleg te zijn gemaakt.
Zorg
Klaasje heeft de agendapunten voor de volgende bijeenkomst van jeugd even
benoemd:
1. Corona en kwetsbare jongeren
2. Integrale aanpak jeugd en overlast
3. Ontwikkeling in jeugdzorg
4. Peuteropvang voor specifieke doelgroepen
Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden.

9.

Rondvraag en sluiting
• Joke geeft aan dat Actium vorig jaar 4 gezinnen uit huis heeft geplaatst,
dit is relatief weinig, er wordt goed gemonitord en er word onmiddellijk
aan de bel getrokken indien er huurachterstand is.
• Peter → geeft aan dat we de vorige keer gesproken hebben over het
samengaan met de participatieraad. Ada geeft aan dat er een overleg
zou plaatsvinden, dit is niet doorgegaan en hier is ook nog geen
antwoord op. Dit punt speelt nog wel.
• Menno → i.v.m. de afspraak met zijn begeleider gaat het erom hoe haar
ervaringen zijn. Er zijn in het verleden al vragen opgesteld, deze stuurt
Aaftien nog door naar Menno zodat hij deze kan doorgeven.
Ada sluit vervolgens de vergadering om kwart voor negen en dankt iedereen
voor zijn of haar inbreng.
Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 24 februari 2021.
Ada Gorter-ten Brink
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