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Vakbondshuis FNV
Woensdag 11 augustus 2021
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Joke Hak,
Jeanette Kleene, Klaasje van der Ley, Elma van Lienen
Peter Hendriks, Menno Molenaar, Kees Veenvliet
Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat we weer
een keer live met elkaar kunnen vergaderen!

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Vacatures leden RCPA (nog geen reacties)
Deze vacature staat op allerlei media. Aaftien stelt voor om de advertentie in
september ook in Berichten van de Brink te zetten, dit is akkoord.
Ook is het goed om het eigen netwerk aan te spreken door iedereen, dit werkt
over het algemeen goed. We zoeken met name mensen die op het gebied van
jeugd mee willen doen. Ook is enige tijd gediscussieerd over de bijstand en de
regelgeving hieromtrent. Dit is eveneens een groep waar we goed om moeten
denken.

Actie

Aaftien
Allen

Verslag voorzittersoverleg 26 juli 2021
Het vrijwilligersbeleid en laaggeletterdheid volgt nog.
E-mail m.b.t. nieuwe Wet inburgering
Wencke Gelinck wil een afspraak maken, dit kan samen met de participatieraad,
maar kan ook apart. Voorgesteld wordt om Wencke voor de vergadering van 22
september a.s. uit te nodigen. De participatieraad zal dan ook uitgenodigd
worden om hier bij aanwezig te zijn. Aaftien gaat Wencke hierover mailen.

Aaftien

E-mail m.b.t. beschermd wonen
De gemeente vergadert eind oktober over dit onderwerp, dit wordt afgewacht.
3.

Verslag 14 juli 2021
Het verslag van de vergadering van 14 juli 2021 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
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4.

Klaasje heeft het boek van Gerard Sanders aan Joke overgedragen.
Als Joke het boek uit heeft geeft ze het door aan Aaftien.
De heer Niemeijer komt 8 september a.s. tijdens het informele overleg.
Klaasje heeft een update gegeven over de status van haar buurman, dit
wordt vervolgd.
Etentje RCPA → Aaftien heeft Eva gemaild of ze het leuk vindt om dit
nog te houden en op welke datum. Daarna gaat Aaftien de overige leden
van de RCPA vragen welke data geschikt is.
Rita Overdiep komt op ons advies inzake de nadere regels
WMO/Jeugdhulp na 31 augustus nog terug.
Rita Overdiep komt in oktober/november terug op de AVS en de
zorgverzekeraar.
Jeanette gaat mee naar het komend voorzittersoverleg.

Aaftien

Jeanette

Kaderbrief 2022
Actualisatie ontwikkelingen Kaderbrief 2022
De kaderbrief was interessant om te lezen en deze was gemaild. Moeilijke
stukken zijn lastig om digitaal te lezen. Sommige stukken zijn nodig om te
printen, dat kan dan zelf gedaan worden. Besloten is om dit niet aan de
gemeente te vragen om geprint aan te leveren. Indien het grotere stukken zijn
dan zal dat eventueel wel aangevraagd worden bij de gemeente. In het kader van
de duurzaamheid laten wij de stukken in principe niet toesturen.
Aaftien vond de kaderbrief goed, sommige punten zijn meer van belang dan
andere. Er wordt een realisatieplan participatie uitgewerkt. Het zou fijn zijn als
wij als raad hierin ook betrokken worden. Het is goed om dit in het
voorzittersoverleg te benoemen.
In het sociaal domein leidt de kostenontwikkeling nog niet tot het gewenste
beeld. Binnen de gemeente zijn er veel extra taken bij gekomen.
De actualisatieontwikkelingen zaten er ook bij, dit was moeizamer om te lezen.
In 2022 wil de overheid de invoering van het woonplaatsbeginsel aanpakken.
Dit houdt in dat de kosten komen te liggen op de plek waar je vandaan komt.
Het woonplaatsbeginsel zal tijdens het voorzittersoverleg nagevraagd worden
welke groepen bewoners (alleen zorg of ook daklozenopvang?) dit betreft.
Indien wij weer een rapportage krijgen hoe het staat met het sociaal domein is
de RCPA benieuwd of dit hierin dan ook terugkomt.

5.

Notitie RCPA – werkwijze en inzet adviesraden gemeente
De punten waar wij als raad tegenaan liepen hebben we opgeschreven. De
participatieraad kijkt hier anders tegenaan. Besloten is dat iedere raad zelf zijn
eigen informatie gaat sturen naar de gemeente. Wel is besloten om dit
gezamenlijk te bespreken met de gemeente hoe het beter kan gaan.
Bij de visie van de participatieraad om vooraf geïnformeerd te worden en mee te
denken zijn wel vraagtekens bij hoever je wilt gaan en of dat onze rol is. Indien
we dit willen dan kunnen we wel zelf aan de bel trekken bij bepaalde
onderwerpen. De RCPA is van mening dat we nu tijdig genoeg geïnformeerd
worden, maar de RCPA wil graag meedenken daarna.
Met een afvaardiging van de raden wordt een sessie gehouden onder leiding van
iemand van de Koepel om hierover te spreken. Ook een aantal mensen van de
gemeente zullen hierbij aanwezig zijn. Het gaat dan met name om de
samenwerking tussen de gemeente en de adviesraden. Elisabeth, Gertjan en Ada
gaan dit voorbereiden. De werkwijze wordt akkoord bevonden. Ook wordt dan
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gekeken naar de verordening en huishoudelijk reglement van de adviesraden.
Peter (vragen door Ada), Aaftien, Ada en Joke zullen naar deze bijeenkomst
gaan waarmee we dan hopelijk tot mooie afspraken komen.
6.

Ada, Joke,
Peter, Aaftien

Informatie vanuit het veld
Algemene zaken
Geen bijzonderheden.
Zorg
• Jongeren met schulden → het is niet alleen een schuldentraject, maar
ook 2 jaar begeleiding. Dit is een flinke periode om belemmeringen en
obstakels weg te nemen. De tegenprestatie van de jongeren bestaat uit
diverse punten, zoals aflossing, werk en een maatschappelijke stage.
De meedoenregeling wordt nu 1 regeling, 1 loket en 1 website.
De gemeente wil wat doen aan de verschillen tussen de bijdrage voor
diverse scholen om elitescholen te voorkomen.
Er komt een brief voor 18-jarigen waar ze om moeten denken wat ze
vanaf dat moment zelf moeten regelen.
• Webinar jeugd 12 mei → hier is een filmpje bekeken en er is een
samenvatting van gemaakt. Het is een duidelijk overzicht wat er
allemaal gedaan gaat worden met welke middelen en wie dit gaat
uitvoeren. Eén van de plannen waar in het schooljaar 21-22 op in wordt
gezet is het betrekken van de leerlingen. Jeugd en jongeren geven aan
waar ze behoefte aan hebben. Ze gaan dit dus met de jongeren oppakken
en niet voor de jongeren. Het is goed dat de scholen zich hier ook voor
gaan inzetten.
Werk en Inkomen
Er is een voortgang geweest van Jean Paul van Aarsen, Jeanette heeft hier een
toelichting op gegeven. Door de tentoonstelling over Frida Kahlo wordt mede
het onderwerp toegankelijkheid en totale inclusie onder de aandacht gebracht.
19 augustus a.s. is er een actie gastvrije toiletten van 15 tot 17 uur. Met groepjes
van 2 worden de ondernemingen bij langs gegaan en gevraagd om mee te doen
met de app. De app heet hoge nood.
Het handboek openbare ruimte wil de gemeente ook stap voor stap aanpassen
naar de totale inclusie.
Het team ontwikkeling en advies van de gemeente is bezig met de
toegankelijkheid van de speeltuinen. Ook is men bezig met
rolstoeltoegankelijke picknicktafels. De week van de toegankelijkheid is van 4
tot en met 8 oktober a.s.
In november komt er nog een datum en programma inzake het openbaar
vervoer.

7.

Rondvraag
Joke → heeft gelezen dat tussen de 10% en 15% van de kinderen slecht kunnen
lezen, schrijven en rekenen, dit is een vrij grote groep. Dit betreft in geheel
Nederland. De groep is groter dan gedacht werd. Afgevraagd wordt hoe dit
percentage is in Assen en wat wordt hieraan gedaan. Ada neemt deze vraag mee
tijdens het voorzittersoverleg.
Ada → heeft het verslag van de ombudscommissie bekeken. Opvallend is dat ze
best veel verzoeken krijgen, maar dat er maar een klein percentage is wat ze in
behandeling nemen. Totaal zijn 2 gevallen in behandeling genomen. 1 geval
ging over miscommunicatie bij de gemeente, deze persoon heeft te maken
gehad met 11 ambtenaren. Een ander geval ging over de GKB wat niet goed
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liep.
8.

Sluiting
Ada sluit vervolgens de vergadering om tien over 9 en dankt iedereen voor zijn
of haar inbreng. Jeanette wordt bedankt voor de gastvrijheid bij het FNV.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 22 september 2021.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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