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Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt
zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Terugkoppeling raadsvergadering 25 november 2021 (Lars/Peter)
Lars heeft de bijeenkomst gevolgd voor kwetsbare jongeren en hun positie in
het sociaal domein. Vanaf 2017 is er begonnen met monitoring. In 2020 is er
een nieuwe monitor geweest. Ongeveer 250 jongeren in kwetsbare posities gaan
naar dagbesteding of specialistisch onderwijs. Een klein deel stroomt alsnog uit
richting een uitkering. De grootste groep slaagt er wel in om een
startkwalificatie te behalen. Vaak worden deze jongeren ook doorverwezen naar
een leer- werkbedrijf waar ze door middel van een stage een opleiding kunnen
volgen. Betaling is echter niet mogelijk zolang er geen startkwalificaties zijn.
Hierdoor haken de leerlingen af. Een oplossing is om een sociaal vangnet te
regelen. De leerlingen hebben ook moeite gehad om gemotiveerd te blijven
vanwege Corona. Bepaalde stages konden geen doorgang vinden waardoor er
ook een achterstand is ontstaan.
Peter heeft participatie en basisbanen gevolgd. Inwonersparticipatie is nog niet
aan de orde. Hier ging het met name over de overheidsparticipatie. Het is vooral
intern wat de gemeente heeft gedaan. Ze hebben geprobeerd de visie te vertalen
naar de werkpraktijk door workshops te organiseren. Inmiddels zijn er 8
procesbegeleiders aangesteld die ook een coachende rol op zich nemen. Ook
zijn ze bezig met een training. In de praktijk wordt verwacht dat met name aan
fase 0 aandacht besteed moet worden. Wat wil je bereiken en wie betrek je erbij.
Het moet een bewuste keuze worden voor participatie. Op dit moment zijn ze
bezig met een 0-meting en daarna moet er een monitoring plaatsvinden.
Informatie moet helder zijn en vroegtijdig aangegeven zijn. Ook heeft
communicatie hierin aandacht. Het is een 2-jarig traject.
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Voor de basisbanen heeft Jaap Gernaat het woord gevoerd. De aanleiding was
een onderzoek naar basisbanen in 2018 (pilot) welke in 2021 is gestart. Doel is
kans op werkvergroting en voorwaarde is dat dit geen reguliere baan mag zijn.
In de pilot is tot nu toe alleen Vaart Welzijn in beeld. Vaart Welzijn gaan 5
basisbanen creëren waarvan er nu 2 zijn ingevuld. Ook is aangegeven wat het
oplevert, dit is o.a. het zelfvertrouwen van deze medewerkers,
Talentontwikkeling en de mogelijkheid hebben om door te groeien naar een
betaalde baan: Vaart Welzijn zorgt voor begeleiding en de organisatie en wisselt
ervaringen uit. Voor Vaart Welzijn zou het goed zijn om meer organisaties
hierbij te betrekken zodat er een gevarieerder aanbod komt. Dit is ook weer een
project van 2 jaar.
Met betrekking tot de basisbanen wordt de vinger aan de pols gehouden en
indien nodig wordt hiervoor in de toekomst nog iemand uitgenodigd voor een
extra toelichting.
Raadsavond 6 december, arbeidsmarktregio
Elma is hier niet geweest. Ze gaat wel kijken of ze nog informatie hierover kan
achterhalen.

Elma

Laaggeletterdheid → Ada heeft nog een bijeenkomst gevolgd over
laaggeletterdheid. Drie politieke partijen hebben een motie ingediend omdat het
veel te langzaam gaat m.b.t. de aanpak. De ambitie van de gemeente is te laag.
Dit werd gesteund door een aantal andere partijen. Op dit moment komen veel
jongeren van school die laaggeletterd zijn en hier moet wat aan gedaan worden.
De meningen waren verdeeld of het een taak van het onderwijs is of van de
gemeente. Ada vraagt zich af of de gemeente hier wel veel mee kan doen. Ada
heeft ook bij Annelies van der Laan gevraagd of ze aanvullende informatie wil
toesturen.
3.

Verslag 24 november 2021
Het verslag van de vergadering van 24 november 2021 wordt zonder
wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Inburgering → Wencke Gelinck heeft gevraagd wat de voorkeur heeft, in de
vergadering of schriftelijk een toelichting geven. Aangegeven wordt dat het
handig is dat ze in de vergadering komt. Aaftien gaat haar uitnodigen voor de
vergadering van 12 januari. Met Augusta zal overlegd worden om Marie Louise
uit te nodigen voor een latere vergadering.

4.

Aaftien

Floor Los over de WMO en resultaatgericht indiceren
• E-mail
• Kamerbrief derde monitor abonnementstarief
• Geheugensteuntje: raadsbrief wijziging beleidsregels jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning
Ellis, Ritu, Willy en Sebastiano zijn ook aanwezig namens de participatieraad.
Iedereen wordt van harte welkom geheten voor deze gezamenlijke bijeenkomst.
Floor heeft een presentatie gemaakt die ze tijdens de vergadering heeft
toegelicht. De gemeente staat op dit moment aan het begin van het proces van
resultaatgericht indiceren.
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Er zijn drie punten waarin Floor de raden heeft meegenomen:
• Gewijzigde nadere regels Wmo & Jeugd
• Lange termijn oplossingen
• Korte termijn oplossingen
De top 3 voorstellen kunnen niet goed door het CPB worden doorberekend
waardoor het lastig is. Willy geeft aan dat de gemeente wellicht input kan geven
waardoor het CPB dit wel kan doorberekenen. Landelijk zijn voorstellen
gedaan, te weten:
• Inkomensafhankelijk
• Draagkracht meewegen
• Niet meer van toepassing op algemene voorziening.
De gemeente is nu aan het uitzoeken hoe ze dit kunnen oplossen en dit doen ze
binnen NMD-verband (Noord en Midden Drenthe).
Peter is wel benieuwd naar de bezwaarschriften die binnenkomen. Betreft dit
huishoudelijke hulp of dagbesteding o.i.d. Op dit moment zijn het veelal
bezwaarschriften op het gebied van huishoudelijke hulp. Nu druppelen ook
bezwaarschriften binnen op dagbesteding.
Binnen Assen kan niet gewerkt worden met de uren en minuten zoals is
opgesteld. De rechter geeft aan dat er wel in uren en minuten moet worden
geïndiceerd. Binnen de contracten met de opdrachtgevers in Assen is dit niet
afgesproken en dit kost dan ook meer. Binnen het huidig contract is een
beperkte afwijking mogelijk. Indien het in uren en minuten moet zal er opnieuw
aanbesteed moeten worden. Peter adviseert om van een aantal bewoners uit te
werken wat de kosten zijn o.b.v. uren en minuten en op basis van de huidige
indicering.
Gehoopt wordt dat er landelijk iets verandert, in de tussentijd probeert de
gemeente een slimme oplossing te zoeken. Indien er meer duidelijk is komt
Floor graag terug om nog een keer een toelichting te geven.
Inwoners zijn op dit moment niet de dupe van deze regelgeving, de gemeente
heeft vooral tegenslagen gekregen.
Ellis merkt op dat sommige zorgverzekeringen ook de eigen bijdrage
vergoeden. Dit komt door aanvullende verzekeringen en hier kan ook zeker
aandacht aan gegeven worden richting de bewoners.
In het voorzittersoverleg kan hier ook aandacht aan gegeven worden. Op dit
moment worden scenario’s uitgeschreven met voors en tegens. Het zou dan ook
fijn zijn om dit voor te leggen aan de raden zodra deze zijn uitgeschreven. Voor
iedereen is het ook goed om in de omgeving na te gaan welke
praktijkvoorbeelden er zijn. Floor zal de presentatie mailen naar Aaftien zodat
ze deze weer kan verspreiden onder de leden.

Ada

Aaftien

Opgemerkt wordt dat communicatie heel belangrijk is hierin.
Floor wordt bedankt voor haar toelichting tijdens de vergadering en er wordt
contact gehouden met haar!
Nadat Floor en de leden van de participatieraad de vergadering hebben verlaten
is hierover nog enige tijd gediscussieerd. Als raad zullen wij de oren en ogen
open moeten houden, voorlopig kunnen we niet zoveel doen.

RCPA 2021-12-08

Pagina 3

Tijdens het voorzittersoverleg zal dit ook in de gaten gehouden worden door
Ada.
5.

Ada

Adviesaanvraag bekostiging leerlingenvervoer gemeente Assen 2022
• Beleidsregels
• Toelichting op de verordening
Bespreken:
• Gezamenlijk advies met de participatieraad?
• Wie bereiden het advies voor?
• Wanneer gaat het (eventueel gezamenlijk) advies naar de gemeente?
Aangezien er nog een aantal leden van de participatieraad aanwezig waren is de
vraag meteen gesteld of de participatieraad al weet hoe ze dit gaan aanpakken.
Willy geeft aan dat dit bij hun op de agenda staat voor vanavond om te
bespreken. Ze komen hier dan zo snel mogelijk op terug. Besloten is dat iedere
raad zelf eerst met punten komt die dan later bij elkaar worden gebracht zodat er
wel een gezamenlijk advies uitgebracht kan worden. Er wordt meer maatwerk
gemaakt en er wordt rekening gehouden met de leerlingen, dat is zeker positief.
Over het algemeen zijn het wat uitbreidingen van mogelijkheden. De leerlingen
gaan erop vooruit. De wachttijden zou een punt van aandacht kunnen zijn. De
betrokkenheid is positief. Er is aandacht gegeven aan chauffeurs en geprobeerd
wordt om hier een goede vorm voor te vinden.
In grote lijnen is het best positief. De artikelen zijn tijdens de vergadering
doorgenomen en de volgende opmerkingen / vragen zijn nog gesteld:
Artikel 1 → AZC’s moeten zelf hun vervoer regelen, Lars vraagt zich af
waarom. Mensen die in een AZC wonen zijn nog niet toegewezen aan een
gemeente. Deze mensen vallen dan onder het COA.
Artikel 7 → positieve noot is dat het fijn is dat er sancties op staan bij
wangedrag
Artikel 14 → in het advies zal gevraagd worden om hier nog eens kritisch naar
te kijken, vooral indien een leerling tijdelijk wordt opgenomen in een instelling
maar wel zijn of haar school wil afmaken in Assen. Afgevraagd wordt waarom
niet het woonplaatsbeginsel wordt gehanteerd. Aangegeven wordt dat dit
waarschijnlijk ermee te maken heeft dat de omliggende gemeenten dezelfde
bepaling hierin hebben en daar mogen dan geen verschillen in zitten. Voor
ouders kan het soms een lastige situatie zijn indien een leerling tijdelijk langer
dan 6 weken elders woont.
Aan de raad is gevraagd of ze advies kunnen geven omtrent de financiering en
de eigen bijdrage van de ouders.
Indien een regel zeer ongunstig en onredelijk en niet wenselijk uitpakt zou het
goed zijn dat je dan van de regels kunt afwijken. In het advies zal gevraagd
worden om hier ruimhartig mee om te gaan. De formulering zoals er nu staat
omtrent schulden is voldoende voor de RCPA.
Ada en Klaasje zullen het advies uitwerken en Aaftien maakt hier een concept
van, dit wordt dan gemaild naar de leden, evenals het totale gezamenlijke
advies.

6.

Ada/Klaasje
Aaftien

Commissies:
Algemene zaken
Geen bijzonderheden.
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Zorg
Geen bijzonderheden.
Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden.
7.

Rondvraag en sluiting
Jeanette → geeft aan dat er een focusgroep is inzake Assen vrijwilligers 55plussers. Hier komt nog een vervolg op. Jeanette heeft aanvullende informatie
gekregen. Het is een leuk initiatief om 55-plussers voor vrijwilligerswerk te
interesseren.
Aaftien → vraagt wat de stand van zaken is inzake SNA. De laatste vergadering
is niet doorgegaan geeft Ada aan.
Ada → geeft aan dat de zorgkrant is uitgekomen. In de zorgkrant worden de
participatieraad en de RCPA nadrukkelijk genoemd als adviesraden met de emailadressen. Hier zijn geen reacties op gekomen.
Ada sluit vervolgens de vergadering om tien over 9 en dankt iedereen voor zijn
of haar inbreng. Iedereen hele fijne feestdagen en tot in het volgend jaar.
Volgende reguliere vergadering → 12 januari 2022.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 12 januari 2022.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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