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Via Skype
Woensdag 28-04-2021
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Joke Hak, Elma
van Lienen, Jeanette Kleene, Klaasje van der Ley, Menno Molenaar, Kees
Veenvliet
Peter Hendriks
Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Later in de
vergadering zullen ook wethouder Jan Broekema en Jaap Gernaat gaan
aansluiten.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Reactie gemeente op advies kinderopvang op grond van SMI
Hier is een bijlage van gekomen. Bij de reactie heeft de gemeente de kopjes
aangehouden en ze gaan overal op in. Het was een nette reactie. Dit wordt
verder voor kennisgeving aangenomen.
Verslag voorzittersoverleg 19 april 2021
Jeanette is hierbij aanwezig geweest. Met betrekking tot de AVS heeft in een
nieuwsbrief van de VNG gestaan dat Krimpen aan den IJssel overweegt een
pilot met een inkomenstoets te starten en hiervoor een proefproces af te
wachten. Elma merkt op dat het abonnementstarief niet geldt indien de cliënt of
diens partner onder de 65 jaar is. Peter is ook nog bezig met de AVS en hij
verwacht eind van de week de notitie klaar te hebben.
Ada heeft een aantal cijfers opgevraagd inzake de kwartaalbijeenkomst van het
sociaal domein om hier wat extra verduidelijking in te krijgen. Ook wordt er
weer naar gesnakt om weer fysiek te gaan vergaderen. Over het verslag van het
voorzittersoverleg zijn verder geen opmerkingen. De participatieraad gaat zich
storten op Assen aardgasvrij. Joke gaat eind mei mee naar het
voorzittersoverleg. Aaftien zal haar bij Gert Jan aanmelden.
Er is een reactie gekomen van de gemeente op onze aanvulling van het advies
m.b.t. duale traject (ondersteuning statushouders). Aaftien zal deze brief bij de
agenda en stukken voor 12 mei meesturen.

3.

Actie

Peter

Aaftien

Aaftien

Gesprek met wethouder J. Broekema en Jaap Gernaat
Wethouder Jan Broekema en Jaap Gernaat worden van harte welkom geheten
tijdens de vergadering. Fijn dat we over een aantal zaken binnen het sociaal
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domein van gedachten kunnen wisselen.
• Kennismaking
Jaap Gernaat en Jan Broekema hebben zich voorgesteld tijdens de
vergadering. Aansluitend hebben ook de raadsleden zich kort
voorgesteld.
•

Ontwikkelingen GKB
- strategische koers van de GKB
- sociale kredietverlening (rentepercentage)
- vroegsignalering i.v.m. wijziging Wet
schuldhulpverlening/privacybeleid
Met de vorige wethouder is hier ook over gesproken. De RCPA maakt
zich zorgen over het hoge rentepercentage en is benieuwd naar de stand
van zaken op dit moment. Vanaf dit jaar is de vroegsignalering gestart.
Er zijn veel maatregelen en acties om schulden te voorkomen. Indien
mensen in de schulden zitten is dit duurder en ook voor de mensen zelf
vervelender. Het is lastig in te schatten om hoeveel inwoners het gaat.
Er wordt zo snel mogelijk contact gelegd bij signalering, dan kun je
vaak met kleine oplossingen al veel zorg wegnemen en dit lijkt te
voldoen. Toen vorig jaar corona startte zag je een enorme terugval in
meldingen. Hier is goed naar gekeken omdat ook allerlei toegangen
dicht zitten. Ook is gekeken of instanties coulanter zijn voor mensen
met schulden. Er is geen sprake van een enorme toename van mensen
die in de schulden zitten. Geldfit Assen is een vrij gemakkelijk middel
waarbij mensen geholpen kunnen worden. Ook zijn de financieel
regisseurs effectief. Wat verwacht en gehoopt werd was minder directe
doorstroom richting GKB en dat er meer door de financieel regisseurs
opgepakt kan worden.
De ervaringsdeskundigen plaatsen ook verhalen in berichten van de
Brink. Zo zijn er diverse acties om het taboe omtrent schulden te
doorbreken. Kees vraagt in hoeverre de toeslagenaffaire een rol speelt.
Dit speelt in Assen zeker een rol. Het contact met de Belastingdienst en
de uitwisseling van de gemeente loopt nog niet altijd zoals het moet
zijn, maar gaat al wel beter. De gemeente heeft zelf ook een meldpunt
hiervoor ingericht.
Het rentepercentage is nog steeds heel hoog bij de GKB. Wel is er een
pilot gaande (O2) bij de GKB. Informatie is hiervan ook te vinden op
internet. Ook is men met de GKB de strategische koers aan het
evalueren. Jaap wil kijken naar het rentepercentage en dit vergelijken
met andere aanbieders op gebied van schuldhulpverlening. Jaap gaat de
raad hier een antwoord op geven. Afhankelijk van de schuld betaal je
meer of minder rente hierover. De achtergrond van de schulden wordt
hierin niet meegenomen.

•

Voortgang participatiewet en beleid armoede en schulden
- hoe gaat het met de proef basisbanen? (Werkpunt, WPDA, Vaart
Welzijn)
- we horen steeds meer dat mensen met een
bijstandsuitkering/minimumloon verder in de knel komen, hoe staat
het college hierin?
- wat is de rol van de financieel regisseurs hierin?
- hoe bevalt Geldfit?
- hoe verloopt de samenwerking gemeente/voedselbank?
Het gaat goed met de basisbanen. Als college is eind vorig jaar het
besluit genomen om dit in te richten. In januari zijn de eerste stappen
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gezet en vanaf maart zijn de eerste mensen aan de slag. Inmiddels zitten
5 mensen in een basisbaan. Het is een pilot om te kijken hoe het gaat,
wat het betekent voor de mensen, de samenleving en voor de gemeente.
Met het budget kan de gemeente rond de 6 á 7 mensen hiervoor fulltime
inzetten.
Binnen de Participatiewet wordt op zoek gegaan naar een werkgever die
een baan heeft. De match tussen allerlei klussen en taken in de wijk
wordt nu met name door de basisbanen ingevuld. Er wordt gekeken
naar de persoon. De basisbanen worden betaald door de gemeente.
Vaart Welzijn voert de regeling uit en daar krijgen deze mensen een
arbeidsovereenkomst. Jaap geeft aan dat in het begin werd gedacht dat
het lastig zou worden omdat het gaat over mensen met een grote
achterstand tot de arbeidsmarkt, maar toch zijn er gelukkig mensen die
hiervoor in aanmerking kunnen komen. T.z.t. komt hier nog een
evaluatie van.
Ada geeft aan dat het voor mensen met heel weinig inkomen moeilijk is
aan de samenleving mee te kunnen doen. De gemeente onderkent deze
problematiek en daarom wordt geprobeerd om samen bij de mensen
thuis te kijken wat de financiële mogelijkheden zijn (ondersteuning bij
subsidies etc). Ook wordt ingezet op het voorkomen van schulden en
het bespreekbaar maken van armoede. Ook waren er problemen bij de
Voedselbank omdat daar de personele bezetting niet rond te krijgen
was. Ook hier is extra aandacht voor geweest. De menselijke maat is
erg belangrijk en dit benadrukt de RCPA ook continue. Gevraagd wordt
of de gemeente ook de bedrijven in beeld hebben die niet meewerken
aan participatiebanen. Er wordt steeds meer ingezet voor een langdurige
samenwerking met de bedrijven.
•

Gemeenten ontvangen in 2021 van het Rijk een tijdelijk bedrag voor
re-integratie. Daarmee zouden de gemeenten de dienstverlening aan
mensen die als gevolg van de huidige crisis de bijstand instromen
kunnen intensiveren: begeleiding vanuit de uitkeringssituatie naar
werk. Hoe verloopt dat in Assen?
Qua re-integratie zijn er wel meer mensen in de bijstand gekomen dan
er zijn uitgestroomd. Hier zijn ook wel extra middelen voor gekomen
van het Rijk, maar dit is te weinig om heel veel extra te kunnen
inzetten. Wel wordt gekeken naar extra jobcoaches om extra
begeleiding in te zetten. Afgesproken is dat er wel met iedereen elk jaar
contact is. De verwachting is wel dat indien de rijksmaatregelen
ophouden na de Corona dat er dan wel meer mensen in de WW stromen
en ook meer faillissementen komen. Ook wordt gekeken of er via
scholing een bewoner naar een kansrijk beroep geholpen kan worden.

•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)
- zijn er veel aanvragen?
- wordt de gemeente met bezwaren geconfronteerd
Dit is heel snel en goed gegaan. Een hoop tevredenheid is er over deze
regeling geweest. Dit is aan de voorkant heel duidelijk ingeregeld
geweest.

•

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Steeds meer mensen komen door de coronacrisis in financiële
problemen. Het kabinet heeft daarom de TONK in het leven geroepen.
Verwacht de gemeente veel aanvragen?
Dit is een andere regeling, hier kreeg men een bedrag en dit mocht je als
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gemeente zelf bepalen. Hier is een inschatting van gemaakt wie hier
gebruik van zou kunnen maken. Hier zijn maar heel weinig aanvragen
voor geweest (ongeveer 20). Dit is ook een landelijke trend. Wel wordt
gekeken of de regeling wat ruimer ingericht kan worden.
•

Hoe staat de gemeente tegenover de beweging om de SW-bedrijven
nieuw leven in te blazen en om te vormen tot Sociaal
Ontwikkelbedrijven? Hoe gaat het met de pilot basisbanen?
Gevraagd wordt of er weer SW-bedrijven komen waarbij de
werknemers weer een normaal inkomen krijgen. Er is een voorstel in de
Tweede Kamer gedaan voor sociaal ontwikkelbedrijven. Gezien de
plannen komt dit in de richting zoals iWerk nu staat. Dit is een plek
waar er aandacht is voor ontwikkeling en ontplooiing, dit kan een
beschermde plek zijn, maar ook als springplank gebruikt worden. Dit is
de route die iWerk opgaat. Het gaat niet terug zoals de oude situatie
was. Er is nu wel een nieuwe CAO welke nog vastgesteld moet worden,
deze biedt wel meer zekerheid voor de mensen die hieronder vallen.

•

Inwonersparticipatie: gedachtewisseling over concrete
informatievoorziening richting inwoners
In mei of juni wordt dit opiniërend besproken binnen de gemeenteraad.
In grote lijnen is dit het plan waarop de RCPA heeft gereageerd. Het is
een ambitieus plan. De rol van de raden staat hierin niet echt benoemd.
Benadrukt wordt dat de stem van de raden niet vergeten moet worden.
Jan Broekema geeft aan dat alles altijd bespreekbaar gemaakt moet
worden indien de raad ergens tegen aanloopt. Deze wisselwerking is erg
belangrijk. De uitvoering is belangrijk en hiervan is de wens dat ook de
adviesraden betrokken worden.

•

Ouderenmishandeling/financiële uitbuiting van ouderen
Voor Drenthe is alleen in Meppel een lokale alliantie actief tegen
financiële ouderenmishandeling. Meppel heeft in 2021 bijna 6000
inwoners van 65 jaar of ouder, Assen 13.595. Overweegt de gemeente
ook in Assen met behulp van Vaart Welzijn een lokale alliantie op te
richten?
Gevraagd wordt of het een idee is om een lokale ouderenalliantie op te
richten. Hier is niet specifiek iets voor binnen Assen. Hier wordt geen
actieve campagne op gezet of specifiek aandacht aan gegeven. Wel is er
veel aandacht rondom eenzaamheid, maar ouderenmishandeling en
uitbuiting niet. Indien wij dit als raad willen kunnen we dit altijd een
keer aankaarten.

•

Positie RCPA en PR, 2 adviesraden sociaal domein, hoe staat het
college hierin?
Er zijn twee adviesraden, eentje vanuit cliëntenperspectief en eentje
vanuit algemeen advies. Inmiddels is de participatieraad weer gegroeid
en wordt er weer los van elkaar geopereerd. Als RCPA is men ervoor
om samen te gaan, bij de participatieraad wordt dit minder geproefd.
Wat vindt de gemeente hiervan? Dit ligt gevoelig binnen de raden. De
gegeven adviezen worden soms inderdaad bekeken vanuit verschillende
perspectieven ook zijn er gezamenlijke adviezen. Beide zijn zeer
waardevol. Binnen het college is er niet gesproken over een samengaan
van de raden. Dit ligt ook bij de adviesraden zelf. Indien beide raden dit
willen kan de gemeente hierin wel meedenken.
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Kees vraagt zich af of het niet zonde is dat bepaalde gebouwen leeg staan
terwijl jongeren ruimte zoeken. Jan Broekema weet hierop het antwoord niet.
Op veel plekken heeft er nieuwbouw plaatsgevonden voor verpleeghuizen etc.
Vaak zijn dit soort panden niet in eigendom van de gemeente. Het is aan de
eigenaren hoe ze dit willen herinrichten. In de woonvisie staan wel ideeën om
meer samen met zorgpartijen in verschillende wijken op te trekken om wonen,
zorg en voorzieningen in stand te houden. Er is wel veel contact met
zorgpartijen inzake herontwikkelingen van de oude verpleeghuizen etc.
De AVS is wel een punt van zorg voor de RCPA, hier is men nog mee bezig om
dit op een rijtje te zetten. Hierin is vooral slechte communicatie geweest en
hierop wordt nog terug gekomen. De laatste informatie omtrent de AVS zal
door Jaap ook naar de RCPA worden gestuurd. Hoe wordt omgegaan met de
ingediende meldingen en afwikkeling van de bezwaarschriften.
Aaftien spreekt haar waardering uit over het beantwoorden van alle vragen, dit
is heel duidelijk. Ook fijn dat Ada alles goed heeft samengevat.
Jaap en Jan worden bedankt voor het prettige en open gesprek. Indien iets niet
lukt dan is men ook eerlijk. De intentie is goed en ook de richting is goed
aangegeven.
Jan bedankt ook de RCPA voor het prettige gesprek in inbreng en waardering
voor de adviezen die gegeven worden. Fijn om op deze manier samen te kunnen
werken.
4.

Verslag 24 maart 2021
Het verslag van de vergadering van 24 maart 2021 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Ada heeft nog aanvullende cijfers opgevraagd inzake sociaal domein.
Klaasje geeft aan dat Gert Jan een webinar zou organiseren → via Aaftien is
ook een mail ontvangen, dit is de bewuste webinar.

5.

Informatie vanuit het veld
Algemene zaken
• Afsprakenlijstje werkoverleg 14 april 2021 → de training op maat
wordt gehouden indien iedereen weer fysiek bij elkaar kan zijn. Ook
wordt door iedereen nagedacht over onderwerpen die de RCPA daar
aan de orde willen hebben. Ook de participatieraad wil graag weer een
fysiek overleg met de RCPA. Het is wel belangrijk om binnenkort leden
te gaan werven.
• Preventiefonds (Kees) → Kees heeft een mail gestuurd naar Aaftien,
Aaftien gaat dit doormailen naar de overige leden zodat hierop
gereageerd kan worden. Ook het berichtje van Ada n.a.v. het overleg
met Stila zal meegestuurd worden.
• Casussen AVS (Peter) → deze volgt eind van de week.
• Webinar Omgevingsvisie (Aaftien) → een aantal hoofdpunten zijn naar
voren gekomen, Assen: Groene stad van het Noorden, Dynamische
hoofdstad en Assen de verbonden stad. Aaftien heeft hier een
toelichting op gegeven. Het vervolg is dat er zoveel mogelijk input
wordt opgehaald in de wijken. Tot 28-04-2021 ligt de visie ter inzage.
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Zorg
Geen bijzonderheden.
Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden.
6.

Agendapunten werkoverleg 12 mei 2021
• Conceptverslag 28 april
• Voorlichting inkoopvoorziening GGD: Jorinde Dries en Rita Overdiep
• Preventiefonds/Stila
• Afspraak participatieraad
• Digitaal overleg jeugd

7.

Rondvraag
Jeanette → heeft vorige week donderdag een bijeenkomst gehad met Jean Paul
Aartsen ivm nadere kennismaking met ervaringsdeskundigen en ambassadeurs.
Van de participatieraad was niemand aanwezig. Op 20 mei en 10 juni zijn de
volgende bijeenkomsten, dan wordt er gewandeld naar de Gouverneurstuin of
Duurzaarmheidscentrum. Jeanette gaat zich voor beide data opgeven.
Klaasje → vraagt aan Jeanette of ze 12 mei ’s middags mee wil doen met het
digitale overleg inzake jeugd. Je hoeft niet persé een inbreng te hebben. Jeanette
gaat zich hiervoor ook opgeven samen met Klaasje. Aaftien gaat de opgave
regelen.
Kees → geeft aan dat hij er 12 mei niet is, als alles goed gaat mag hij 13 mei
naar zijn nieuwe woning.

8.

Jeanette

Aaftien

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

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2021.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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