Jaarverslag 2017

Inleiding: van uitvoering naar monitoring
In 2017 heeft de Participatieraad op het gebied van Zorg, Welzijn en Werk & Inkomen met de
verschillende organisaties en beleidsambtenaren meegedacht over hoe beleid vorm gegeven werd,
hoe de uitvoering verliep en wat er anders of eventueel beter kon. Een groot aandachtspunt hierbij is
de communicatie naar de burgers toe en aandacht voor inclusief beleid (VN-verdrag).
Samenstelling Participatieraad 1-1-2017
Functie / Commissie
Voorzitter

Frans van Kemenade

Secretaris/plv voorzitter

Rose Scholten

Assenaren voor elkaar

Henk Grootjans, Mellie Lumalessil-Metiarij

Eigen kracht voorop

Ria Haan, Vacature

Oog voor de jeugd

Lianne Nesselaar, Willy v.d. kolk

Ook kwetsbare mensen doen mee

Pieta Claus, Vacature

Gezonde Leefstijl

Linda Kikkert, Ingrid Wortelboer

In de loop van 2017 zijn de commissies aangepast aan de huidige werkwijze van de gemeente (WMO,
Participatie en Jeugd). Er is gedurende acht maanden sprake geweest van een interim situatie
(vanwege vertrek voorzitter) en onderbezetting.
Commissies Participatieraad 31-12-2017
Functie / Commissie
Commissie Algemene Zaken

Geert Haagen
Ria Haan
Willy vd Kolk
Stefan Dijkema

Commissie WMO
(Zorg en Welzijn)

Pieta Claus
Carolien Moek
Vacature

Commissie Participatie
(Werk en Inkomen)

Mellie Lumalessil-Metiarij
Henk Grootjans
Vacature
Lianne Nesselaar
Ritu Sharma
Vacature

Commissie Jeugd

Voorzitter
Secretaris
Vliegende Keep
Vliegende Keep

De Participatieraad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de Asser samenleving. Bij de werving
en selectie is nadrukkelijk gelet op elkaar aanvullende en versterkende competenties, waardoor een
sterk team is ontstaan waarin de onderlinge vervanging soepel plaatsvindt. Op dit moment zijn er
verschillende vacatures die ingevuld moeten worden. Hiervoor hopen we de aankomende maanden
de geschikte personen te vinden.
Mutaties
De leden Frans van Kemenade, Rose Scholten, Linda Kikkert en Ingrid Wortelboer hebben om
uiteenlopende redenen in het afgelopen jaar besloten te stoppen met hun werkzaamheden voor de
Participatieraad. Wim Veen en Frank Kok korte tijd deelgenomen als lid van de participatieraad. Hun
vertrek was vanwege het verkrijgen van een nieuwe intensieve baan. Wij bedanken hen voor het
werk dat zij gedaan hebben.
In het afgelopen jaar zijn er sollicitatiegesprekken voor nieuwe leden van de Participatieraad en
inwerkbijeenkomsten voor de nieuwe leden geweest. Nieuw leden in de raad zijn Geert Haagen,
Carolien Moek en Ritu Sharma. Wij heten hen welkom in de raad.
Vergaderingen
De Participatieraad vergaderde in de verslagperiode 22 keer. Circa 12 vergaderingen waren formeel
en openbaar. Gemiddeld vond er 1 openbare vergadering per maand plaats, als regel gebeurde dat
elke derde woensdagavond van de maand. Daarnaast vergaderde de raad regelmatig informeel om
adviezen en de te behandelen onderwerpen zorgvuldig voor te bereiden.
Contacten met het gemeentebestuur
Het afgelopen jaar is er bij de gemeente Assen een verschuiving geweest van de medewerkers
binnen de verschillende functies. De gesprekken die de Participatieraad samen met de RCPA hield
met Gert Jan Overduin vonden structureel plaats.
Samenwerking met andere adviesraden /netwerken
Er is het afgelopen jaar veel samengewerkt met de RCPA. Mochten de adviezen elkaar ondersteunen
en een groter draagvlak behalen binnen de gemeente, dan is ervoor gekozen om deze adviezen
gezamenlijk uit te brengen. Verder is er informatie gehaald uit de bestaande en opgebouwde
netwerken van de leden van de raad.
Werkwijze
Kijkend naar de Visie en Missie wil de Participatieraad zoveel mogelijk aan de voorkant van het beleid
zijn invloed laten gelden. Dit betekent een proactieve houding van de leden die gezamenlijk, in
specialistische drietallen of in groepen van wisselende samenstelling voor wat betreft specifieke
deskundigheid, betrokken zijn bij de ambtelijke voorbereiding van college- en raadsvoorstellen. Zij
werken daarbij vanuit het perspectief van het maatschappelijk netwerk en hanteren zorgvuldig hun
specifieke deskundigheid vanuit een onpartijdige en onafhankelijke opstelling.
Om deze werkwijze goed tot uitvoering te brengen, vinden de volgende overleggen plaats:





Maandelijks werkoverleg naast formele vergadering
Onderwerpsgericht overleg met ambtenaren
Structureel/maandelijks overleg met de gemeente
Afstemming en samenwerking met de RCPA







Werkbezoeken aan organisaties/ instellingen etc.
Training en scholing
Uitnodigen diverse sprekers
Oriëntatie op de samenleving
Deelname koepelactiviteiten adviesraden landelijk en regionaal

Werkbezoeken:



Vaart Welzijn
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland 2 x

Deelname aan bijeenkomsten:









Realisatie uitvoering VN-verdrag rechten van mensen met een beperking (diverse
bijeenkomsten o.a. In Assen, Utrecht)
Deelname bijeenkomsten van de gemeente o.a. mantelzorg, gebiedsvisie, toegang, VNverdrag, gezond in Assen
Deelname (lokale/regionale) bijeenkomsten/overleggen o.a. GIDS, Samsam, gezond ouder
worden, Zorgbelang, Toegankelijkheid TT-baan, Resto Van Harte, Pittelo (dialoog bewoners),
openbaar vervoer, Gezond Assen, Mijn Buurt Assen in de Oude Molenwijk
Diverse bijeenkomsten Koepel Adviesraden
Inspiratiecongres Transformatie in de Praktijk, Jaarcongres Participatie en Herstel
(wijkgericht werken met kwetsbare mensen), LBP Meetup
Gemeente Assen – uitnodiging Theatercollege en netwerkborrel
Gemeente Assen - nieuwjaarsbijeenkomst

Training en scholing:



Training werken met netwerken en bijeenkomst “Parels en Puzzels”
Bijeenkomst Hergen Datema (bijeenkomst rond het thema ‘toekomstgerichte samenwerking’,
hoe gaan we in onze nieuwe samenstelling samenwerken en hoe zien we de toekomst van de
Participatieraad tegemoet).




Training vanuit Vaart Welzijn over Licht Verstandelijke Beperking
Dag over VN-verdrag.

Commissie WMO:





Informatieve bijeenkomst gemeenteraad Eigen Bijdrage WMO
Rondetafelgesprek Kadernota Sociaal Domein
Visie en uitvoering Gezond in Assen Overleg inzake de verordening en beleid van de eigen
bijdrage van de WMO
Verschillende overleggen kwetsbare mensen/ WMO Indicaties (Rita Overdiep, Maartje Kreb)

Commissie Participatie:




Bijeenkomsten schuldhulpverlening
Bijeenkomst “mijn schuld, jouw schuld”
Armoedecongres

Commissie Jeugd:
 2x per jaar met de afvaardiging gezonde leefstijl bijpraten met de beleidsambtenaar en de
beleidsregisseur.
 Periodieke bijpraat afspraken met Beleidsmedewerkers jeugd en RCPA
 Periodieke bijpraat afspraken met Jong Assen en RCPA
 Monitoren en bespreken kwartaalrapportages Jeugd met beleidsmedewerkers
 Bijeenkomst van ZorgfocuZ geweest i.v.m. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (kwalitatief
onderzoek)
Sprekers tijdens vergaderingen:
Er zijn het afgelopen jaar verschillende betrokken mensen en organisaties bij ons langs geweest om
ons bij te praten m.b.t. de stand van zaken. Het gaat hier om de verschillende ambtenaren binnen de
gemeente, Irma Twickler (over de toegang), Henny Lupus (Vaart Welzijn), Maarten Ton
(communicatie) en Sander Spijker en Gieljan Scholing (Raadsmonitor Sociaal Domein), Rita Overdiep
en Gert Wildeboer (cliëntondersteuning, PGB en AVS)
De advisering
De participatieraad heeft in het 2017 vier gevraagde adviezen uitgebracht.
Gevraagd advies
Advies Beleidsplan Schuldhulpverlening en
Armoedebestrijding
Advies Nadere Regels
Advies Concept kadernota Governance verbonden
partijen gemeente Assen
Advies Kadernota Sociaal Beleid 2018-2022

Datum
11-4-2017
10-5-2017
18-5-2017
26-10-2017

Vooruitblik
Het jaar 2018 zal in het teken staan van de monitoring, schuldhulpverlening, VN-verdrag en de
toegang. Daarnaast is het voor ons als raad belangrijk hoe alles gecommuniceerd gaat worden naar
de burgers toe en waar de burgers met hun vragen naar toe kunnen. Als Participatieraad blijven we
de participatie van burgers onder de aandacht brengen bij de gemeente. Tenslotte zullen wij als raad
de lijnen met de gemeente kort houden, om samen op te kunnen trekken in dit proces.

