Raad voor Cliëntenparticipatie Assen
p/a Gemeente Assen
Noordersingel 33
9401 JW ASSEN
assenclientenraad@gmail.com
www.rcp-assen.nl

Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen
Plaats:
Datum:
Aanwezig:

Via Skype
Woensdag 24-03-2021
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Joke Hak, Elma
van Lienen, Jeanette Kleene, Klaasje van der Ley, Menno Molenaar, Peter
Hendriks

Gasten:
Afwezig (mk):
Notuliste:

Kees Veenvliet
Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

2.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Wethouder Jan
Broekema komt vanavond niet in de vergadering aangezien hij ziek is. Ook
Kees is niet aanwezig aangezien hij ziek is en is opgenomen in een
revalidatiecentrum. Er wordt telefonisch contact gehouden met Kees.
Morgenavond 25-03-2021 is er een kwartaalbijeenkomst van het sociaal
domein. Aaftien stuurt de uitnodiging vanavond nog door. Er kan deelgenomen
worden aan sessies. Indien men dat wil dan kan men zich aanmelden bij de
griffier. Ada en Klaasje doen beide mee met sessie 2 inzake jeugd.
Vaststellen:
• Verslag vergadering 24 februari 2021 → Menno heeft de vorige keer bij
het werkoverleg aantekeningen gemaakt en hij wil dit elke keer wel
doen en mailt dit vervolgens door. Dit is zeer fijn.
Het verslag van 24 februari 2021 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Actie

Aaftien

Menno

Naar aanleiding van:
Klaasje heeft met haar buurvrouw gesproken omdat ze wist dat ze
gebeld was door een zorgaanbieder. De buurvrouw is voor het feit gezet
dat ze van 3 naar 2 uur schoonmaak ging, hier was ze het niet mee eens.
Vervolgens heeft ze gebeld met het WMO-loket waar ze te horen heeft
gekregen dat ze niemand kan spreken omdat iedereen thuis werkt. Bij
de zorgaanbieder is gevraagd om de vermindering van uren zwart op
wit te zetten. Later is er na overleg door de zorgaanbieder akkoord
gegaan met 2,5 uur schoonmaak. Door de zorgaanbieder is dit niet
zwart op wit gezet. Ook heeft ze Icare gebeld, die hebben ook een
zorgsysteem en vermoedelijk gaat ze nu over naar een andere partij
zodat er meer samenwerking is.
•

Jaarverslag 2020 → dit is doorgenomen tijdens het werkoverleg. Dit
verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Met dank aan Aaftien.
Aaftien laat aan Elma weten wanneer dit verstuurd wordt zodat Elma dit
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op de website kan plaatsen.
•

3.

Advies Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond
van sociaal-medische indicatie Assen 2021 → dit is gezamenlijk met de
participatieraad opgesteld. Het advies is inmiddels verstuurd.

Gesprek met wethouder J. Broekema
Aangezien de wethouder zich voor vanavond heeft afgemeld wordt dit punt
doorgeschoven naar de vergadering van 28 april a.s.
Het onderwerp basisbanen wordt toegevoegd aan de agenda, de AVS zal
spontaan worden besproken.

4.

Informatie vanuit het veld
Algemene zaken
• Eventueel nagekomen stukken en mededelingen
Geen bijzonderheden.
•

Terugkoppeling voorzittersoverleg 22 maart (Ada en Jeanette)
Ada is hier alleen naar toe geweest. Het was een rommelige
bijeenkomst omdat de vergadering vroeger begon. Uiteindelijk was het
een goed overleg. Er is gesproken over de LIA en dat de gesprekken
met de ervaringsdeskundigen op gang zijn gekomen. Er is een nieuwe
ambtenaar voor laaggeletterdheid. Zodra ze de mogelijkheid heeft komt
ze hierop terug in de vergadering. Ook is er gesproken over de sociale
kaart, deze is niet toegankelijk. Gert Jan gaat hierachter aan.
Voorziening schoonmaak is veel over te doen geweest. Anneke was ook
in de vergadering aanwezig. Men is bezig geweest om alle
zorgaanbieders te benaderen hoe dit gaat. Er is slecht gecommuniceerd
naar de bewoners en er was afgesproken dat er een nieuwe
communicatieronde kwam. Aangegeven is dat er geen nieuwe brief
wordt geschreven, maar je moet de mensen wel op de hoogte houden
van hoe het nu gaat. Er zijn nu zoveel bezwaarschriften gekomen die
alle aandacht vragen. Hierdoor zijn ze nog niet toegekomen aan de
mensen die ernstig gekort zijn. De gemeente laat de AVS via de
zorgaanbieders lopen. Er zijn rechtszaken en bezwaarprocedures in
gang gezet en hier is men druk mee bezig. Het is een serieus probleem.
Indien de thuissituatie verslechtert dan loopt de aanvraag via de
zorgaanbieder. Bij huishoudelijke hulp wordt geen zorgplan gemaakt.
Je mag als cliënt aangeven wat er moet gebeuren en wanneer, maar wel
binnen de beperkte tijd. Dit is een landelijk probleem, ook wordt er op
landelijk niveau overleg gevoerd met alle gemeentes. Dit punt staat
morgen ook op de agenda in de raadsvergadering. In het komende
werkoverleg zal worden besproken wat we als raad gaan doen. Dit punt
blijft zeker op de agenda. Peter stuurt het HHM (normenkader
huishoudelijke hulp) door naar Elma en Joke om te kijken wat er zou
moeten gebeuren op de normale manier. Elma gaat dit vervolgens
bespreken met haar hulp.
Op 12 mei gaat Gert Jan een webinar organiseren over de verdeling van
de onderwijsgelden voor kinderen die niet op de normale manier
onderwijs kunnen volgen en extra ondersteuning nodig hebben.
De participatieraad heeft een cursus gevolgd adviseren kun je leren. Dit
is een nuttige cursus en kan ook geschikt zijn voor de RCPA. Aaftien
gaat hiervoor gegevens opzoeken zodat dit tijdens het werkoverleg kan
worden besproken.
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Het verslag volgt nog, dat komt via Elisabeth van de participatieraad.
•

Preventiefonds (Kees)
Gert Jan geeft aan dat de gemeente bereid is om informatie te geven.
Aangezien Kees afwezig is wordt hier later op teruggekomen.

•

Voortgangsbericht actieprogramma LIA (Jeanette)
Hier is een verslag van gekomen, Jeanette zou vorige week een gesprek
hebben gehad, dit is echter verschoven naar a.s. maandag met Jean Paul
van Aertsen. Dan wordt er kennis met elkaar gemaakt. In dit gesprek
kan ook worden aangegeven wat wij als de RCPA belangrijk vinden.
Hier is ook een advies over uitgebracht en Jeanette gaat dit a.s.
maandag ook aangeven. Dit punt zal ook op de agenda van het
werkoverleg worden gezet. Aaftien mailt het uitgebrachte advies nog
door naar Jeanette. Jeanette zal ook van te voren nog contact opnemen
met Elisabeth hiervoor.

•

Aaftien
Jeanette

Cliëntenraden arbeidsmarktregio Groningen (Elma)
Hier is een uitgebreid document van gekomen die door iedereen is
ontvangen. Het is overzichtelijk geschreven.

Zorg
Geen bijzonderheden.

4a.

5.

Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden.
.
Burgerparticipatie
Vorige week donderdag was er een klankbordgroepbijeenkomst. Eerst was er
een overleg met een presentatie van hetgeen gedaan is en een dag later volgen
dan de stukken. Daarna is het verzoek om binnen een week te reageren. Aaftien
zal de stukken naar iedereen mailen. Op communicatiegebied gaat er op dit
moment het e.e.a. niet goed. Het zijn stukken die vooral intern bedoeld zijn.
Vooral het stuk Samen maken we Assen sterk is het visiestuk waarin het gaat
om de participatie. Het betreft om alle nieuwe ontwikkelingen in Assen.
Verzoek aan iedereen is om hiernaar te kijken en aan te geven wat onze
bevindingen zijn.
Ada heeft hier een toelichting op gegeven. In de routewijzer zijn de adviesraden
wel opgenomen. Het implementatieplan participatie is volledig intern bedoeld
voor de ambtenaren.
Voor 30 maart a.s. moeten wij hier een reactie op geven. Ada gaat hierop zeker
reageren, het zou mooi zijn indien we dit namens de raad kunnen doen. Klaasje
en Peter gaan hun best doen om de opmerkingen z.s.m. door te geven aan Ada.
Ada, Peter, Menno en Klaasje zullen hier maandagochtend 29 maart a.s. om
10.00 uur nog overleg over hebben.

Aaftien

Klaasje/Ada/
Peter/Menno

Agendapunten werkoverleg 14 april 2021
• AVS
• Cursus adviseren kun je leren
• Lia – terugkoppeling
• Burgerparticipatie
• Verslag
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6.

7.

Rondvraag
Aaftien → stuurt morgen het jaarverslag naar Gert Jan voor B&W en de
gemeenteraad. Afgesproken is dat ze het verslag ook naar de participatieraad
stuurt.
Menno → geeft aan dat hij enerzijds voor 1 bedrijf niet verder is gegaan in de
sollicitatieprocedure, anderzijds kan hij volgende week wel bij een ander bedrijf
volgende week op gesprek. Gehoopt wordt dat Menno hier weer een baan kan
vinden. Menno wordt succes gewenst!

Aaftien

Sluiting
Ada sluit vervolgens de vergadering om kwart over acht en dankt iedereen voor
zijn of haar inbreng.
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