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Gemeentehuis, via Skype
Woensdag 9 juni 2021
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Joke Hak,
Jeanette Kleene, Klaasje van der Ley, Menno Molenaar, Kees Veenvliet, Peter
Hendriks, Elma van Lienen

Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

2.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent om 5 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Aaftien stuurt zometeen nog een aantal stukken door die later binnen zijn
gekomen, waaronder ook de vooraankondiging adviesaanvraag beschermd
wonen.

Actie
Aaftien

Mededelingen en ingekomen stukken
Verslag voorzittersoverleg 31 mei
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag.
Informatie Platform Pouwer over ouderenparticipatie
Dit is ter informatie. Er wordt aan alle kanten gewerkt om ouderen zeggenschap
te geven.
Ada geeft aan dat uit het overleg met de voorzitter en secretaris van de
participatieraad is gekomen dat we vaak visiestukken krijgen. De problemen
zitten echter vaak in de uitvoering. Hierover willen we gezamenlijk wat op
papier zetten en dit ook gezamenlijk aangeven bij de gemeente. Dit moet nog
wel in gang worden gezet en uitgewerkt worden. Ada heeft een cursus gevolgd
over politiek adviseren en dit kan ook helpen.
Afgesproken is dat we als raad eerst zelf op papier zetten waar we tegenaan
lopen, vervolgens wordt dit gedeeld binnen de RCPA, daarna met de
participatieraad en daarna met de gemeente. Ada gaat voor de volgende
vergadering een opzet maken en dit wordt dan onderling besproken. Daarna
zullen vervolgstappen worden gezet.

Ada

Ada is het boek aan het lezen van Gerard Sangers inzake ervaringen als zittende
in de bijstand en wat hem is overkomen. Hier is ook een hoofdstuk in
opgenomen over de cliëntenraad. Het is wel een taai boek, maar er wordt ook
veel in herkend.
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3.

Verslag 26 mei 2021
Het verslag van de vergadering van 26 mei 2021 wordt met de volgende
aanvullingen goedgekeurd.
Blz 1 Toevoeging dat jongeren vaak het idee hebben dat ze niet betrokken
worden. Activiteiten die door de gemeente georganiseerd worden bereiken de
jongeren vaak niet. Hiervoor was de webinar ook belangrijk: hoe je de jongeren
wel kunt bereiken. Er is een aftermovie gekomen en deze zal Klaasje doorsturen
voor de volgende vergadering.
Naar aanleiding van:
• 7 juli a.s. is er een afspraak met wethouder Harmke Vlieg.
• De reactie op de visie inloopvoorziening GGZ is verstuurd.
• Ouderenparticipatie → Ada heeft al een reactie van Rita ontvangen dat
het prima is dat onze raad geen mogelijkheid ziet daarin te participeren.

4.

Sociaal Domein
• Eventueel: gedachtewisseling over raadsavond sociaal domein 3 juni.
Aaftien en Klaasje hebben deze gevolgd, er waren drie presentaties.
• Voortgangsrapportage programma sociaal domein 2020
Hier is een uitgebreide voortgangsrapportage van ontvangen. Het was
fijn dit op papier te krijgen. Aaftien geeft aan dat het veel informatie is,
het staat er overzichtelijk en het is goed om dit een aantal keren door te
nemen om alles op te kunnen nemen. Peter heeft het ook in stukken
gelezen, er staat enorm veel informatie in. Bij het doorlezen zie je wel
duidelijk waar ze mee bezig zijn en wat ze hopen te bereiken volgend
jaar. Nu is er een totaalbeeld gekregen. Klaasje heeft ook een aantal
punten aangekruist die ook positief en concreet zijn. De vraag is wel
wat we er op dit moment mee moeten. We kunnen het voor nu
gebruiken als naslagwerk. Ada heeft ook het idee dat er meer grip
gekregen wordt, wel is het ambitieus. Het gaat er ook om dat er goede
kwaliteit geleverd wordt. Deze rapportage is input voor de volgende
keer indien we een advies moeten geven. Over de schoonmaak is weinig
opgenomen. Door dit stuk kun je opletten of bepaalde opdrachten
gerealiseerd worden. Ook zal gevraagd worden of we deze rapportages
ook in de toekomst kunnen krijgen zodat we dit kunnen volgen. De
vraag is wel of het voor ons behapbaar is om dit goed te kunnen volgen.
Als raad hoeven we dit niet analyseren. Het is mooi om geïnformeerd te
blijven en dit te kunnen volgen. Opgemerkt wordt wel dat er wel veel
tijd zit tussen de periode en wanneer de rapportage komt. Ada zal dit
ook zo melden bij Anneke, dat we hier blij mee zijn en dat we deze
rapportages ook graag in de toekomst op papier willen ontvangen.
• Uitgangspunten aanbesteding hulpmiddelen WMO 2022
Hier is een brief over ontvangen met de uitgangspunten. Twee
aanbieders willen de gemeente selecteren en er wordt gestuurd op
kwaliteit en monitoring. Aan ons als raad wordt gevraagd wat wij hier
van vinden en of we nog nadere uitleg willen. Er wordt niet specifiek
om advies gevraagd, de gemeente informeert de raad. Klaasje vraagt
zich af of het duidelijk is voor de mensen om wie het gaat. Er staan veel
goede dingen in over duurzaamheid en ook of sociale werkbedrijven
ingeschakeld moeten worden. Of het veel meerwaarde heeft voor de
cliënt is de vraag. Kees heeft tijdens de vergadering zijn ervaring
gedeeld inzake WMO-aanvragen. In de voortgangsrapportage is
opgenomen dat er minder aanvragen gerealiseerd moeten worden. Dit
punt wordt op de agenda gezet om een afspraak te maken met Rita en
Anneke om te vragen hoe dit in de praktijk gaat. Dit wordt gepland op

RCPA 2021-06-09

Klaasje

Ada

Pagina 2

•

5.

6.

6a.

7.

14 juli om te bespreken in het werkoverleg. De rapportage die Kees
heeft gekregen mag ingezien worden door de overige leden van de raad.
Het gaat om de uitvoering hoe een WMO-consulent hiermee om gaat.
We hebben hiervoor praktijkvoorbeelden nodig. Vraag is of iedereen in
zijn eigen netwerk wil kijken of er nog meer voorbeelden kunnen
komen.
Inzake de uitgangspunten voor de aanbieders voor hulpmiddelen WMO
kunnen de cliënten zelf kiezen met wie van de twee aanbieders ze
verder willen. Hier hoeven we als raad niet op te reageren.
Reactie RCPA op conceptvisie inloopvoorziening GGZ
Deze reactie is verzonden, hier zijn verder geen opmerkingen bij.

Preventiefonds / Stila
Peter heeft een opzet gemaakt voor de vragen die we hebben aan Stila. Deze is
verstuurd. De heer Niemeijer wil hierover graag met ons in gesprek en we
kunnen zelf aangeven wanneer we dit willen. Het zou mooi zijn indien dit weer
fysiek kan. Aaftien gaat de heer Niemeijer uitnodigen voor het werkoverleg op
8 september zodat dit fysiek in het stadhuis kan plaatsvinden.
Vacatures leden RCPA
We hebben als raad 2 nieuwe leden nodig. Hiervoor heeft Aaftien de oude
vacaturetekst meegestuurd en Ada heeft ook een nieuwe versie opgesteld, met
name gericht op jeugd. De vacaturetekst van Ada spreekt wel aan. De tekst
wordt nog inhoudelijk wat aangepast aan de hand van diverse opmerkingen.
Ook de samenstelling van de raad zal benoemd worden (we zoeken naar
Assenaren uit alle lagen van de bevolking). Aaftien gaat de tekst aanpassen.
Daarna zal de advertentie naar het VIP gemaild worden om te plaatsen. Elma
zorgt ervoor dat deze ook op onze website komt.
Wijziging nadere regels Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
2020
Peter geeft aan dat alle conclusies hierin zijn verwerkt. De aansluiting met
hetgeen hier staat en met de resultaten die er zijn is moeilijk te maken. Met de
tarieven die bij de resultaten horen heeft de gemeente wel problemen in de
uitvoering. Er staat veel in wat wij als raad hebben aangedragen: gebruik het
normenkader en wees helder. Ook het keukentafelgesprek zit er nu in, er is nu
meer accent hierop gelegd dat dit goed moet gebeuren.
Dit zijn punten die ook ter sprake komen tijdens het gesprek met Harmke Vlieg.
Er worden geen uren genoemd, terwijl het in de praktijk wel om uren gaan.
6 juli wil de gemeente dit bespreken in het college.
De algemene reactie is dat we blij zijn met de tendens, maar dat we nog wel
zorgen hebben op een aantal punten. Over broodmaaltijden wordt niets gezegd
en extra vervuiling door een huisdier zit er ook niet in. Peter gaat voor eind
volgende week een concept maken met adviezen en aandachtspunten. In grote
lijnen is het stuk goed. Iedereen kan hier zijn of haar vragen aan toevoegen voor
24 juni a.s. en dan kan de reactie door Aaftien eind juni verstuurd worden.
Informatie vanuit het veld
Algemene zaken
• WMO-meldpunt starten in De Wijde Blik? Dit wordt nog opgepakt door
Kees.
• Wanneer worden de adviesraden geïnformeerd over voortgang
laaggeletterdheid? Dit zou in het voorzittersoverleg besproken worden,
dit is echter niet gebeurd. Ada gaat dit vragen bij Gert Jan.
• Vrijwilligersbeleid gemeente Assen, hoe verder? Aaftien heeft dit
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toegevoegd omdat er niets gebeurt. Janine zou hierop terugkomen. De
vraag is hoe we hier nu mee omgaan. Dit punt wordt besproken in het
voorzittersoverleg.
Volgende week is het SNA, Joke gaat hiernaar toe. Dit is in het
gemeentehuis.

Joke

Zorg
Geen bijzonderheden.
Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden.
8.

9.

Rondvraag
Klaasje → heeft een buurman waar ze al jaren mee bezig is voor beschut
werken. Hij heeft nu bericht gekregen dat hij hiervoor in aanmerking komt.
Klaasje houdt dit in de gaten.
Klaasje → heeft een kennis die huurachterstand heeft en ze heeft deze kennis op
geldfit gewezen. Hier kunnen vragen ingevuld worden en het was interessant
om te zien wat eruit rolt. Ook dit wordt door Klaasje in de gaten gehouden hoe
dit in de praktijk gaat.
Jeanette → gaat morgen weer wandelen met Jean Paul Aarsen. Het volgend
werkoverleg gaat Jeanette een terugkoppeling geven.
Aaftien → vraagt of er in augustus wel vergaderd moet worden of niet. De
gemeente heeft wel een adviesaanvraag beschermd wonen gevraagd. Dit advies
willen ze graag uiterlijk op 31 augustus a.s. ontvangen. Het voorstel is om de
reguliere vergadering dan op 11 augustus te houden.
Aaftien → vraagt of we in september een etentje kunnen houden om afscheid te
kunnen nemen van Eva. Aaftien gaat dit bespreken.

Klaasje

Klaasje
Jeanette
Allen

Aaftien

Sluiting
Ada sluit vervolgens de vergadering om 7 uur en dankt iedereen voor zijn of
haar inbreng.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 14 juli 2021.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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