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Stadhuis, zaal 1
Woensdag 6 april 2022
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaresse), Joke Hak,
Jeanette Kleene, Klaasje van der Ley, Peter Hendriks, Franklin Karst
Menno Molenaar, Elma van Lienen, Kees Veenvliet
Ilonka Slesazeck, Ellis Ensing, Celine Nomden (Participatieraad)
Ton Lubbers, Reinald Lijster (gemeente Assen, Cityline)
Lars Neef
Monique Loppersum

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
Verslag participatieraad over gesprek vrijwilligersbeleid
Iedereen heeft dit verslag gekregen. Hier stonden concrete vragen in. De
afspraak is om af te wachten tot Afien en Janine weer contact opnemen. Indien
het te lang duurt gaan we als RCPA aan de bel trekken.

Actie

Jaarrapportage 2021 Mijn Buurt Assen
Het is fijn dat er iedere keer voorbeelden worden gegeven. Ook was de RCPA
verrast dat ze het verslag kregen. Mooi om te zien dat veel dingen zijn
doorgegaan ondanks Corona. De afspraak was dat er een onderzoek gehouden
zou worden over allerlei maatregelen en initiatieven tot samenwerking in de
stad van Mijn Buurt Assen. Dit onderzoek is niet doorgegaan, dit wordt ook erg
gemist. Het is wel een heel positief verhaal, de negatieve zaken staan er niet in.
Er moet wel een vervolg komen, dit wordt in het voorzittersoverleg besproken.
Ook het openbaar vervoer kan meegenomen worden in Mijn Buurt Assen.
Wat Peter ook gemist heeft is een kort overzicht van wat de plannen waren en
wat hiervan is gerealiseerd. Het totaalplaatje ontbreekt. Het is zeker goed om
nog een keer met Vaart Welzijn om de tafel te gaan zitten.
Energietoeslag voor minima
Hier is een krantenartikel over verschenen, in het hele land is men hier mee
bezig. De gemeente Assen betaalt in termijnen uit en de eerste termijn is reeds
uitbetaald. Voor de minima gaat dit vanzelf. Franklin merkt op dat hij twee
gezinnen kent in Assen die wel bekend zijn bij de WPDA, maar de toeslag nog
niet hebben gekregen. Het gaat op dit moment om het sociaal minimum. De
overige minima kunnen dit later nog aanvragen. Dit kan ook nog wijzigen en de
regeling is nog niet definitief.
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Op dit moment stapelen de problemen zich ook op omdat een aantal
energiecontracten aflopen en de bedragen in de nieuwe contracten enorm
verhoogd worden, maar doordat de contracten aflopen wordt er ook tussentijds
afgerekend. De WPDA heeft contact met Enexis. Franklin en Joke gaan dit
aankaarten bij Anneke v.d. Geest.
3.

Franklin/Joke

Verslag 23 maart 2022
Het verslag van de vergadering van 23 maart 2022 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Pagina 1 → Klaasje heeft een brief gemaakt over de dialoogweek. Klaasje heeft
dit uitgewerkt maar vult aan dat ook Peter en Franklin hieraan hebben
meegewerkt met de voorbespreking.
Volgende week is de bijeenkomst inzake schuldhulpverlening.
A.s. vrijdag is de bijeenkomst met de Koepel.
Het verslag van Anneke is nog maar net binnen, dit wordt nog doorgemaild.

4.

19.30 uur Cityline (voorlichting en adviesaanvraag)
• Aanpassing route Cityline en verzoek om advies
• Concept routekaart
• Concept dienstregeling
Iedereen wordt van harte welkom geheten tijdens het gesprek over de Cityline.
Fijn dat dit in gezamenlijk overleg behandeld kan worden. Er heeft eerst een
kort voorstelrondje plaatsgevonden.
Henk Heijman heeft zich wegens ziekte afgemeld voor deze bijeenkomst.
Tijdens de vergadering is er een presentatie gegeven, deze zal later nog naar
iedereen worden toegestuurd. Er is ook al gesproken met het reizigerspanel.
Bij de Cityline is er vervoer voor bewoners met en zonder WMO-pas. Indien
een bewoner geen WMO-pas heeft wordt er € 2,00 betaald voor een enkele reis.
Indien een bewoner een WMO-pas heeft wordt er € 1,00 betaald voor een
enkele reis.
Iemand die zelf onvoldoende kan participeren of niet zelfredzaam is heeft recht
op een WMO-pas. Het is afhankelijk van de persoon zelf, van zijn of haar
beperkingen en of er gebruik gemaakt kan worden van het openbaar vervoer. De
WMO-pas is echt maatwerk.
Aaftien vraagt of er ook pinmogelijkheden zijn in de bus. Aangegeven wordt dat
het juist de bedoeling is dat er met een pinpas wordt betaald, contant is niet
meer mogelijk. In Coronatijd is juist het pinnen toegevoegd, ook i.v.m. de
besmettingen.
Het is wel de bedoeling dat de Cityline wordt gepromoot. De Cityline is bedoeld
voor het vervoer in Assen en niet zozeer op de aansluitingen die gehaald moeten
worden. Indien dit alternatief wordt gedaan wordt er een uur eerder gestart om
overal wel op tijd te kunnen zijn. Er is gekeken naar de in- en uitstappers op de
route en hiervoor is de route gemaakt zoals gepresenteerd. Dit betekent ook dat
een aantal gebieden niet meer bediend worden door de Cityline. Kloosterveen
en Diepstroeten worden niet meer bediend, Assen Oost nog wel. In Marsdijk
reed er geen Cityline omdat daar nog veel openbaar vervoer is, de Cityline komt
daar ook niet.
De verwachting is dat dit een besparing oplevert van € 200.000. Je hebt minder
busjes nodig, minder brandstof en ook minder chauffeurs. Je gaat van 4 busjes
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terug naar 2 busjes.
Ook het reizigerspanel wil heel graag dat de Cityline een vervolg krijgt. Het
liefst natuurlijk met 4 busjes, maar dit is niet haalbaar en hierdoor is het
alternatieve voorstel er gekomen. Een Automaatje kan ook actief gepromoot
worden.
Het is jammer dat de Cityline niet meegenomen wordt in OV9292. Indien de
bus vol is moet er binnen een bepaalde tijd vervangend vervoer zijn. Indien er
vanuit de raden goede tips zijn om de mensen te bereiken dan hoort de
gemeente dit graag.
Peter vraagt wat het argument is aan het eind van de komende twee jaar om de
Cityline voort te zetten of niet. Er zal dan ook gekeken worden naar wat een
taxirit kost en indien de balans positief is dan zal dit een argument zijn om de
Cityline voort te zetten.
Indien er nog vragen zijn dan kunnen ze gemaild worden naar Reinald Lijster.
Reinald en Ton worden heel erg bedankt voor de toelichting en presentatie. Ook
de leden van de participatieraad worden bedankt voor hun aanwezigheid.
Op 11 mei wordt dit besproken in de RCPA – Aaftien gaat aan Kees in de mail
vragen of hij alvast input kan geven. De volgende vergadering zal dit besproken
worden. Er wordt veel geld onttrokken aan de reguliere WMO voor de Cityline.
Het is op dit moment te duur en het is te onbekend. Ada wil Kees wel helpen
om het advies voor te bereiden.
5.

Kees/Ada

Brief n.a.v. opbrengsten dialoogweek
Er is een uitgebreider verslag gekomen en dit wordt nog doorgemaild door Ada
naar de andere leden.
Tijdens de vergadering zijn de punten in de brief bij langs gelopen.
Aaftien gaat de brief aanpassen en versturen naar Anneke vd Geest en Gert Jan.
Er zal bij vermeld worden dat het uitgebreide verslag nog niet binnen was
tijdens het opstellen van de brief.

6.

Aaftien

Informatie vanuit het veld
Algemene zaken
Sociale Kaart → Aaftien heeft een mail ontvangen of we de tekst van de RCPA
willen aanpassen. Dit wordt aangepast, het telefoonnummer van Ada zal
verwijderd worden, alleen het e-mailadres wordt vermeld. Aaftien gaat de tekst
van te voren nog even mailen naar Ada om definitief af te stemmen.
Franklin geeft aan dat er steeds meer organisaties zijn die een conflict hebben
met de gemeente ivm PGB-beschikkingen. Indien deze personen overgaan naar
Zinn dan moeten ze ook naar een woning van Zinn. Het betreft met name
beschermd wonen. De jongeren zijn nu bang dat ze hun huis uit moeten en de
beschikking duurt soms erg lang. Dit punt zal 11 mei op de agenda worden
gezet. Franklin zal informatie toesturen naar de leden van de RCPA.

Aaftien

Aaftien/Ada

Franklin

Zorg en welzijn
Geen bijzonderheden.
Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden.
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7.

Agendapunten 11 mei
- Advies Cityline
- Verslag 6 april
- Terugkoppeling inclusie (Jeanette/Kees)
- Terugkoppeling schuldhulpverlening (Ada/Joke/Franklin)
- Beschermd wonen
- Terugkoppeling trainingsdag

8.

Rondvraag en sluiting
Er zijn geen rondvragen.
Ada sluit vervolgens de vergadering om tien over negen en wenst iedereen wel
thuis. De volgende formele vergadering is op 11 mei 2022.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2022.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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