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Gemeentehuis, via Skype
Woensdag 14 juli 2021
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Joke Hak,
Jeanette Kleene, Klaasje van der Ley, Kees Veenvliet, Elma van Lienen
Menno Molenaar, Peter Hendriks
Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Aaftien opent om 19.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Menno en Peter zijn vanavond verhinderd. De agenda wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Vacatures leden RCPA (nog geen reacties)
Er zijn nog geen reacties geweest op de vacature, dit onderwerp zal op 11
augustus besproken worden.

Actie

Lange termijn agenda raadsvergaderingen
De kaderbrief van 2022 en de brief naar B&W over deze kaderbrief heeft Gert
Jan toegestuurd naar Aaftien, dit zal ook voor 11 augustus op de agenda worden
gezet.
Persbericht Assen en Vaart
Dit is meer ter kennisgeving. Het is wel goed dat ze de onafhankelijke
cliëntondersteuning noemen en gehoopt wordt dat de mensen dit echt zien.
Het advies beschermd wonen komt later dit jaar, dit hoeft 11 augustus niet te
worden besproken.

3.

Verslagen
Verslag RCPA 9 juni 2021
Het verslag van de vergadering van 9 juni 2021 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
• Klaasje heeft op dit moment het boek van Gerard Sangers en is
halverwege, zodra ze het uit heeft brengt ze het naar Joke. In het boek
zijn een aantal punten die wel herkend worden. Zodra iedereen het boek
heeft gelezen zal hier t.z.t. uitgebreid over worden gesproken.
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Preventiefonds Stila → Aaftien heeft met de heer Niemeijer een
afspraak gemaakt voor 8 september a.s. in het stadhuis.
Vacatures worden 11 augustus a.s. besproken. Hier zal wellicht meer
actie in moeten komen.
Advies nadere regels WMO en Jeugdhulp → van de gemeente is de
reactie gekomen dat ze hier heel erg blij mee zijn.
11 augustus wordt ook een mogelijk WMO-meldpunt in De Wijde Blik
besproken.
Vrijwilligersbeleid → hier is nog niets van gehoord, Gert Jan komt hier
nog op terug, evenals op de laaggeletterdheid.
Klaasje komt ook 11 augustus terug op de situatie met haar buurman.
Jean Paul heeft naar Jeanette een overzicht gestuurd met hetgeen hij tot
nu toe heeft gedaan. Dit was een vrij uitgebreid overzicht.
Het afscheidsetentje met Eva zal niet in september plaatsvinden, Aaftien
gaat proberen dit in november of december te organiseren.

Aaftien

Verslag voorzittersoverleg 21 juni 2021
Er is veel besproken en Klaasje heeft hier een goed verslag van gemaakt.
Landelijk is het doorgezet dat er meer geld beschikbaar moet komen voor
jeugdzorg. Het verslag zelf spreekt voor zich.
Verslag Sociaal Netwerk Assen 16 juni 2021
Niet veel mensen waren aanwezig bij deze bijeenkomst. Joke was hierbij
aanwezig namens de RCPA, ook was Augusta van de participatieraad hierbij
aanwezig. Het verslag is duidelijk en hoeft verder geen toelichting.
4.

Terugkoppeling gesprek met wethouder Harmke Vlieg (mondeling)
Aaftien heeft het e.e.a. gemaild. Het was een plezierig gesprek. Ook Kees was
hierbij aanwezig. De ingediende vragen zijn niet stuk voor stuk beantwoord.
Belangrijk is dat erkend werd dat het maatwerk er niet uit kwam. Rita Overdiep
gaf ook de knelpunten toe en de communicatie had beter gekund. Soms lukt het
maatwerk niet zoals er gehoopt werd. Aaftien zal aan Rita vragen wat er nu
concreet wordt gedaan en ook hoe de input van de RCPA voor het vervolg
wordt gezien.

5.

Vaststelling advies wijziging Nadere regels WMO en Jeugdhulp 2020
Hier krijgen we nog een reactie op. Rita Overdiep was zeer content met dit
advies.

6.

Notitie werkwijze en inzet adviesraden - gemeente
Vanavond buigt de participatieraad zich hierover en dit wordt afgewacht. Alle
leden van de RCPA hebben deze notitie gekregen. Na de reactie van de
participatieraad kan het stuk naar de gemeente.

7.

Informatie vanuit het veld
Algemene zaken
• Volgende digitale voorzittersoverleggen:
26 juli van 9 tot 10 uur → Ada, Kees en misschien Peter zullen hieraan
deelnemen.
20 september van 9 tot 10 → op 11 augustus wordt besproken wie hier
aan deel gaan nemen.
Zorg
Jongeren met schulden → dit heeft in de Asser Courant gestaan en dit zal op 11
augustus a.s. worden besproken.
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Werk en Inkomen
Joke heeft aangegeven dat in de krant stond vermeld dat Assen de
schoonmakers van sporthallen en accommodaties zelf in dienst wil nemen. Joke
gaat het stuk nog doormailen naar de leden van de RCPA
8.

Rondvraag
Geen

9.

Sluiting
Aaftien sluit vervolgens de vergadering om kwart voor 8 en dankt iedereen voor
zijn of haar inbreng.

Joke

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 11 augustus 2021.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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Aaftien Schlundt Bodien
secretaris
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