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Roy Kraft van Ermel, Willy van de Kolk, Ria Haan, Carolien Moek, Augusta Miedema,
Elisabeth Smelik, Anneke de Vries, Mellie Metiarij, Henk Grootjans, Karin van der Veur
Ritu Sharma (mk)
Monique Loppersum

Agendapunt Omschrijving
1.
Opening en vaststelling definitieve agenda
Roy opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt
zonder wijzigingen vastgesteld.
2.

Mededelingen
 Ritu heeft zich voor vanavond afgemeld.
 Roy vraagt wanneer het gezamenlijk etentje plaatsvindt, Mellie geeft aan dat
dit meestal in februari wordt gehouden.
 Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente → deze is op 7 januari
a.s. van 16.30 tot 18.30 uur in het Stadhuis. Iedereen van de participatieraad
is daar van harte welkom.

3.

Notulen november 2018
De notulen van de vergadering van 21 november 2018 worden zonder wijzigingen
goedgekeurd.
De complimenten worden aan Elisabeth gegeven voor de uitwerking van de notulen.
Naar aanleiding van:
 Geen bijzonderheden.

4.

Actielijst november 2018
 Ombudscommissie → Rita Overdiep heeft aangegeven dat deze commissie
contact gaat opnemen met de participatieraad.
 Werkgroep burgerparticipatie → op 26 november is de werkgroep met
Marisca Wesselius bij elkaar geweest, hier komt nog een verslag van. Op 14
januari a.s. staat er een vervolgafspraak.
 Uitnodiging toegankelijkheid → dit is gebeurd, nog even afwachten of dit ook
op 16 januari a.s. kan.
 Vervoer in Assen → Elisabeth geeft aan dat ze bij de oogvereniging regio
Groningen gehoord heeft dat het moeilijk is om een taxipas te krijgen, ze heeft
zelf echter een taxipas zonder problemen gekregen.

5.

Participatieraad
5.1 Vergaderschema 2019
Het nieuwe vergaderschema is deze week gemaild, de vergaderingen vinden plaats
op de 1e woensdag van de maand (werkoverleg) en op de 3e woensdag van de maand
(formele vergadering).
5.2 Burgerparticipatie
Dit punt is reeds besproken en wordt vervolgd.

5.3 Toegankelijkheid
Er is een bijeenkomst geweest waarin alle punten zijn benoemd. Iedereen krijgt het
hele pakket te zien en men kan dan persoonlijk reageren. Daarna komt er een nieuwe
bijeenkomst. Ook is men bezig met een VN-panel en 1 van de opdrachten is om de
stembureaus bij langs te gaan of ze toegankelijk zijn. Karin heeft afgelopen maandag
een aantal stembureaus bezocht en gaat binnenkort nog 1 stembureau bezoeken.
Augusta merkt op dat er ook een icoontje bij de stembureaus kan komen te staan
zodat de stemgerechtigden duidelijk weten welke locaties toegankelijk zijn voor
minder validen.
5.4 Advies preventiefonds Assen – 2019
Hier is nog niets van ontvangen.
5.5 Informatiebijeenkomst Introductie op werk en inkomen - vragen beantwoorden
Mellie is bij Stimulanz geweest en gaat de informatie hiervan aan Ria en Willy geven.
Er zijn een drietal vragen waarover wij als raad vragen kunnen stellen aan de
gemeente.
5.6 Training participatieraad
De complimenten worden gegeven voor deze twee verslagen aan Ria en Karin.
Uitgangspunt is dat wij als participatieraad onze eigen agenda bepalen en hierop kun
je dan focussen en zelf de regie pakken. Willy geeft aan dat het verstandig is om hier
uitgebreid op terug te komen.
Samenwerking tussen de Participatieraad en RCPA is wel belangrijk, alleen is het wel
de vraag hoe de participatieraad zich gaat ontwikkelen door middel van deze training.
Op termijn zal dan ook gekeken moeten worden hoe de RCPA zich ontwikkeld. In het
kort is het verschil tussen de RCPA en de participatieraad dat de RCPA de diepte in
gaat en de participatieraad heeft een helicopterview.
Afgesproken wordt om hier begin volgend jaar wat dieper op in te gaan, te weten
tijdens de informele vergadering van februari 2019. Op woensdag 16 januari a.s.
wordt hier wel aandacht aan gegeven zodat een paar kernvragen beantwoord
kunnen worden en we ons als raad hierop kunnen richten.
5.7 Secretariaat
Zoals het nu lijkt gaat Ria de participatieraad verlaten. Aan iedereen het verzoek om
na te denken wie hiervoor ambitie heeft. Willy geeft aan dat er ook heel gericht een
vacature voor uitgeschreven kan worden.
Jaarlijks etentje → Mellie gaat de organisatie hiervoor op zich nemen.
6.

Overleg voorzitter PR met gemeente Assen
 Deze maand heeft dit overleg niet plaatsgevonden. Van de vorige maand is er
een verslag gemaakt en deze heeft iedereen gekregen. De belofte is dat
Anneke vd Geest er de volgende keer bij is.
 Wencke Gelinck is uitgenodigd voor de vergadering van februari inzake het
inburgeringsbeleid.

7.

Signalen uit het veld
Augusta → geeft aan dat ze een blinde vrouw heeft geholpen die niet meer wist waar
ze woonde en dit niet meer kon vinden. Ze heeft dit probleem ook aangegeven bij
het buurtteam en het buurtteam gaat hier actie in ondernemen. Deze persoon wist
ook niet de WMO-afdeling te vinden bij de gemeente Assen. Elisabeth geeft aan dat
blinde mensen zich kunnen melden bij Visio om te leren hoe je hiermee om moet

gaan. Willy vraagt zich af of er geen verwijzing komt van een oogarts indien men geen
zicht meer heeft. De vraag is ook of het mogelijk is dat iemand tussen wal en schip
komt met alle voorzieningen die we hebben.
Henk geeft aan dat hij het BIC (Bewoners Informatie Centrum) in de gaten heeft
gehouden in de wijk. Er wordt geld beschikbaar gesteld indien Vaart Welzijn hiervan
onderdeel is. Hierdoor is het niet laagdrempelig. Anneke vraagt of hier kritische
vragen over gesteld kunnen worden. Wij als participatieraad hebben geen
controlerende functie richting Vaart Welzijn. Gert Wildeboer is contactpersoon
inzake Vaart Welzijn. Aan Henk wordt gevraagd om de kernvragen vast te leggen
zodat deze informeel gesteld kunnen worden aan Gert Wildeboer. Roy en Henk
kunnen deze afspraak vervolgens inplannen met Gert Wildeboer.
Ria geeft aan dat er in 2017 gesproken is over de algemene bijdrage voor het
huishoudelijk werk. Dit jaar is er geen nieuw voorstel gekomen. Wel is er een brief
ontvangen bij een cliënt waarin het uurtarief is verhoogd, maar de cliënt weet niet
wat ze zelf moet betalen. Dit is niet duidelijk. De algemene voorwaarden moeten
onder de WMO vallen. Afgevraagd wordt waarom de brief wordt gestuurd over het
tarief zonder te melden wat de eigen bijdrage is.
Anneke vraagt of iedereen de folder/enquête heeft gekregen “uitnodiging hoe
ervaart u de kwaliteit van leven in de gemeente”.
8.

Ingekomen en uitgegane stukken
A01
Gemeente Assen – brief afhandeling advies sociaal domein
A02
Gemeente Assen – rookvrije generatie
A03
Jochem Heemskerk – onderzoek gezond in ….
C01
C02
C03

Mezzo Nieuwsbrief
Koepel Adviesraden Sociaal Domein – Nieuwsbrief
Prokkel Nieuwsbrief

Ter info
Ter info
Ter info
Ter info
Ter info
Ter info

Bijeenkomsten 2019
Rita Overdiep – Preventiefonds 14-01-2019 10.00-11.00 uur –
Commissie WMO
Assen – brede inspraak preventiefonds 17-01-2019 14.3016.30 – Elisabeth/Carolien – Carolien is hiervoor verhinderd.
Anneke en Willy gaan hier ook naar toe.
Congres Jeugdzorg in de toekomst te Groningen 01-02-2019
09.00-13.00 – Augusta gaat hiernaar toe.
9.

Rondvraag
Geen.

10.

Sluiting
Roy sluit vervolgens de vergadering om kwart over negen en wenst iedereen wel
thuis.

