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Willy van de Kolk, Ria Haan, Anneke de Vries, Mellie Metiarij, Karin van der Veur, Ritu
Sharma, Elisabeth Smelik
Nicolien Waanders en Robert van der Haar (beiden van de gemeente)
Aaftien Schlundt Bodien, Eva Koerselman (beiden van de RCPA)
Roy Kraft van Ermel, Augusta Miedema, Carolien Moek, Henk Grootjans (allen mk)
Monique Loppersum

Agendapunt Omschrijving
1.
Opening en vaststelling definitieve agenda
Willy opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vandaag zijn Nicolien
Waanders en Robert van der haar vanuit de gemeente aanwezig. Ook zijn Aaftien en
Eva namens de RCPA aanwezig. Willy heeft de afmeldingen doorgenomen en
aansluitend heeft er een kort voorstelrondje plaatsgevonden.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2.

Mededelingen
 Toelichting kaders voor het inkoopproces Jeugdwet en Wmo Noord en
Midden Drenthe → op hele korte termijn ligt hier een adviesaanvraag voor,
de deadline is 1 maart en wij hebben hier nu nog 14 dagen de tijd voor.
Aangegeven wordt dat beide raden te laat worden geïnformeerd en dat we op
te korte termijn een advies moeten geven. Als raad wordt er een advies
gemaakt, hiervoor is tijd nodig om elkaar te informeren. De RCPA gaat wel een
advies geven omdat men hiervoor voldoende tijd heeft. Hierover moet de
RCPA nog vergaderen en daarna wordt er een advies geschreven.
Willy heeft a.s. maandag samen met de RCPA weer een afspraak met Gert Jan
Overduin van de gemeente en hier zal dit punt ook naar voren komen en dat
wij onder druk gezet worden om het advies zo snel in te dienen. Anneke gaat
a.s. maandag met Willy mee.

3.

Nicolien Waanders – Burgerparticipatie en overheidsparticipatie
In het najaar 2018 is de Participatieraad benaderd door Zorgbelang Drenthe inzake de
burgerparticipatie. Hierover is met Marisca Wesselius gesproken. Vandaar uit is een
werkgroep ontstaan waarbij de participatieraad en RCPA aan deelnemen. In dat
verband is men bij elkaar geweest en ook is gesproken met Robert van der Haar. De
indruk is dat de gemeente wel het nodige doet aan burgerparticipatie maar als raden
krijgen we er niet duidelijk zicht op en afgevraagd wordt of er een beleidsstuk hierover
is. De vraag is wat de verbinding en de koers is. Dit is ook de reden dat Nicolien en
Robert uitgenodigd zijn voor deze vergadering.
Nicolien doet mee met het programma democratie in actie en er wordt gekeken hoe
een leerlijn ingevuld kan worden hoe het nieuwe samenspel zich met elkaar gaat
verhouden en hoe dit verbonden wordt met de organisatieontwikkeling. De gemeente
heeft dan ook zeker aandacht voor participatie, alleen is er geen goede paraplu. Een
goede basis kan echter wel helpen om richting te geven. Vanuit
organisatieontwikkeling is men nu bezig om een leidraad / de richting te kunnen
agenderen en adresseren. De bedoeling is om begin april met het college en eind april
met de gemeenteraad een werksessie te organiseren waar de gemeente staat en waar
de gemeente voor wil gaan met burgerparticipatie.
Jaarlijks is er een rapportage vanuit Stila en ook wordt er een begroting opgesteld.

Afgevraagd wordt waaraan dit getoetst wordt. Indien je weet waar dit aan afgemeten
wordt dan maak je het ook krachtiger.
Ook wordt in de volle breedte via Mijnbuurtassen burgerparticipatie gefaciliteerd. De
participatieraad geeft aan dat het fijn is om alle voorzieningen in kaart te hebben
zodat wij als raad hierin ook nog kunnen aangeven wat er ontbreekt. Binnen de
gemeente zijn er meerdere grote thema’s en hierbij wordt ook aangegeven dat
participatie hier een onderdeel van moet zijn.
Nicolien wil tijdens de werksessie een opdracht ophalen om te weten hoe de
gemeente het nu doet en of er een visie ontwikkeld moet worden en wat er dan
wordt afgesproken. Dit gaat ook bijdragen aan de bewustwording van participatie.
Met elkaar goed in gesprek gaan is bij participatie ook belangrijk. Er is voldoende
ambitie, maar op dit moment zijn er andere urgente punten die meer aandacht vragen
binnen de gemeente.
Op dit moment komt er van meerdere kanten bij de gemeente de vraag om
participatie op te pakken. Binnen de gemeente wordt gekeken om een proces te
maken zodat je tot een kapstok komt waaraan participatie opgehangen kan worden.
Bij het college heeft participatie niet de eerste prioriteit, ambtelijk komt hier wel
steeds meer vraag naar. De eerste stappen worden nu inmiddels wel gezet.
Afgevraagd moet worden hoe de rol is van beide raden en hier zal over nagedacht
moeten worden hoe dit in elkaar moet gaan steken. De betrekking van de raden is wel
wenselijk en daar waar wij als raden kunnen participeren kunnen wij dit doen. Een
terugkoppeling van de sessie met het college en de raden zou ook zeer fijn zijn. Ook
aansluiten bij de dialoogtafel is een prettige manier van werken. De raden willen graag
vanaf het begin af aan meegenomen worden in dit proces.
De raden gaan nadenken of ze een ongevraagd advies gaan geven voor
burgerparticipatie omdat dit belangrijk is voor iedereen.
Willy van de participatieraad en Ada van de RCPA zullen als contactpersoon fungeren
indien er nieuws is inzake burgerparticipatie.
Nicolien en Robert worden bedankt voor hun inbreng tijdens de vergadering.

4.

Notulen januari 2019
De notulen van de vergadering van 16 januari 2019 worden zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
 Jenny Chung, Rita Overdiep en Thomas Otterman komen 6 maart a.s.
 Secretariaat → dit wordt later opgepakt omdat er mogelijk een nieuwe
kandidaat is voor de participatieraad.

5.

Actielijst januari 2019

Deze is doorgenomen.

6.

Participatieraad
6.1 Toegankelijkheid
Geen bijzonderheden.
6.2 Advies Preventiefonds Assen – februari (adviesaanvraag komt later)
Dit advies is uitgesteld, de datum waarop dit nu gegeven moet worden is niet bekend.

6.3 Informatiebijeenkomst Introductie op werk en inkomen – vragen beantwoorden
Mellie heeft een bericht ontvangen, het komt er op neer in hoeverre er gebruik
gemaakt wordt in Assen van een sonarsysteem (klantvolgsysteem). Willy gaat vragen
of de gemeente hier gebruik van maakt. Een aandachtspunt is wat iemand wel kan en
niet wat men niet kan. Willy neemt deze vragen a.s. maandag mee.
6.4 Nieuw beleid Participatieraad (aanvullende opmerkingen informeel overleg, te
besprek in maart als Roy terug is)
In de informele vergadering is hierover gesproken en hier is een korte samenvatting
van gemaakt. Op dit moment zijn er geen aanvullende punten.
7.

Overleg voorzitter PR met gemeente Assen
Willy heeft hiervan een verslag naar iedereen gestuurd.
Marieke de Vries wordt uitgenodigd voor een voorlichting aan beide raden inzake de
sociale kaart van Assen. Ria gaat proberen om dit voor de formele vergadering van
april a.s. te realiseren.
Willy gaat de jaarplanning van de gemeenteraad naar iedereen toesturen.

8.

Signalen uit het veld
Anneke en Elisabeth zijn bij de bijeenkomst over inkoop geweest op 14 februari jl. Er
wordt nu gezamenlijk ingekocht bij 5 grote zorgaanbieders, daarnaast zijn er nog een
paar kleinere aanbieders. Opgemerkt wordt dat indien een kind ergens anders staat
ingeschreven dan waar men feitelijk woont dat het dan lastig is om goede zorg te
krijgen. Besloten wordt om geen advies te schrijven, maar wel aandachtspunten aan
te geven. Anneke gaat hiervoor een opzet maken en dit a.s. maandag met Willy
bespreken.
Ook is tijdens het overleg besproken om elkaar wat vaker te treffen en aan de diverse
gemeenten is gevraagd de agenda te bespreken om meer informatie uit te wisselen.
Dit ook in het kader van de gezamenlijke inkoop van 12 gemeenten. Het gaat dan met
name om het proces. Een voorstel hiervoor moet nog komen. Van de bijeenkomst
komen nog notulen. In de regio Norg kunnen de bijeenkomsten gefaciliteerd worden.
Afgesproken wordt om de notulen af te wachten en deze de volgende vergadering te
bespreken, dan kan ook de vraagstelling beantwoord worden. Als participatieraad
staan we hier positief tegenover.
Mellie vraagt of de gemeente ook meedoet met de Prokkelbijeenkomsten. Willy weet
vanuit zijn ervaringen dat dit niet het geval is maar gaat dit nog navragen bij Gert Jan.
Anneke vraagt of Transitiontown in Assen bekend is. Dit gaat om verduurzaaming, dit
is niet bekend.
6 april a.s. is er een vergadering, maar in de Nieuwe Kolk is er op dat moment ook een
debat over het sociaal domein.
Anneke, Roy en Elisabeth doen mee met de cursus netwerken.

9.

Ingekomen en uitgegane stukken
A01
Griffier – uitnodiging Themabijeenkomst Transformatie in
de Zorg
A02
Gemeente Assen – informerende bijeenkomst sociaal
domein over preventie en basisbanen
A03
Gemeente Assen – programma van eisen Koopmansplein
A04
Gemeente Assen – raadsvoorstel, oplegger en startnotitie

Mellie
Mellie/Henk
Karin
Allen

A05
A06
A07

inkoop NMD
Agenda vergadering adviesraden Nrd en Midden Drenthe 14
februari a.s.
Verslagen raadsavond transformatie in de zorg van 29
januari 2019
Gemeente Assen – raadsvoorstel inkoopproces Jeugd en
WMO

B01
B02
B03
B04

Koepel Adviesraden – Nieuwsbrief
Koepel Adviesraden – Inlogmogelijkheden
VIP – training psychische stoornissen → niemand
Zorgbelang Drenthe – netwerkbijeenkomst democratisch
burgerschap

B05

CMO Stamm – Nieuwsbrief

Elisabeth en
Anneke
Allen
Allen

Ter info
Ter info
Niemand
Elisabeth/
Karin/Willy
evt.
Ter info

10.

Rondvraag
Karin → geeft aan dat indien Carolien stopt met de participatieraad dat de commissie
van de WMO dan wel heel erg uitgedund wordt. Ria gaat een advertentie opstellen
voor nieuwe leden voor de participatieraad. De samenstelling van de commissies zal
de volgende keer op de agenda komen om te bespreken.

11.

Sluiting
Willy sluit vervolgens de vergadering om half tien en wenst iedereen wel thuis.

