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Roy Kraft van Ermel, Willy van de Kolk, Ria Haan, Carolien Moek, Augusta Miedema,
Anneke de Vries, Mellie Metiarij, Henk Grootjans, Karin van der Veur, Ritu Sharma
Elisabeth Smelik
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
• Jenny Chung, Rita Overdiep en Thomas Otterman komen op de vergadering
van 20 februari a.s. inzake de toegankelijkheid.
• Wencke Gelinck komt op de vergadering van 20 maart a.s. in verband met de
integratie inburgering.
• Van 15 juli tot en met 23 augustus is er in verband met de vakantie geen
bode in de avonduren in het gemeentehuis aanwezig zodat er dan niet
vergaderd kan worden. Voorstel is om op 10 juli a.s. te vergaderen en de
vergadering van augustus te laten vervallen. Indien er wel belangrijke zaken
zijn kan er alsnog een vergadering in augustus ingepland worden op een
andere locatie.

3.

Notulen december 2018
De notulen van de vergadering van 19 december 2018 worden zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
• Ombudscommissie → deze commissie heeft nog geen contact met de
Participatieraad opgenomen. Roy gaat hiervoor de heer van Egdom bellen.
• Werkgroep burgerparticipatie → Willy geeft aan dat er geen verslag is van de
eerste bespreking, de voortgang wordt later in de vergadering toegelicht.
• Toegankelijkheid → Karin krijgt een mail hierover en voordat er gestemd
moet worden, wordt er nog een nieuwe ronde gehouden.
• Stimulanz → Mellie heeft nog geen antwoord gekregen op de drie gestelde
vragen.
• Training participatieraad → vandaag worden de kernvragen gesteld zodat er
in de informele vergadering van februari verder over gesproken kan worden.
Voorstel is wel om van te voren het stuk goed door te nemen voordat dit
verder besproken wordt. Het is fijn om wat doelmatiger te gaan werken.
• Jaarlijks etentje → Mellie is nog aan het kijken naar een juiste datum
hiervoor.
• BIC → Henk gaat de kernvragen nog verder uitwerken en mailt dit morgen
naar Roy t.b.v. de bespreking a.s. maandag.

4.

Actielijst december 2018
• De actielijst wordt bijgewerkt aan de hand van de genoemde punten.

5.

Participatieraad
5.1 Burgerparticipatie
Willy geeft aan dat er afgelopen maandag overleg is geweest met Anneke, Carolien,
Willy en Ada van de RCPA. Van de gemeente was Robert van der Haar,
beleidsmedewerker aanwezig en ook Marisca Wesselius was hier aanwezig namens
Zorgbelang Drenthe. De bijeenkomst ging over de inventarisatie wat er wel en niet is.
Carolien geeft aan dat er verkeerde verwachtingen waren. De visie wordt nog gemist
inzake burgerparticipatie. De wijk Assen Oost doet veel aan burgerparticipatie en
vanuit de participatieraad is het wellicht goed om hiernaar toe te gaan. Volgende
week maandag staat er nog een afspraak zonder de gemeente. Belangrijk is om de
rollen duidelijk te krijgen en hoe wij ons als raad verhouden tot Zorgbelang Drenthe.
5.2 Toegankelijkheid
Hier is reeds over gesproken.
5.3 Advies Preventiefonds Assen - januari
Carolien is hier afgelopen maandag geweest. Een opzet van de plannen is
doorgemaild door Ria. Voor 3 maart a.s. wordt hiervoor een advies gevraagd. Omdat
het advies pas halverwege februari wordt verzonden is er meer tijd gegeven tot eind
maart. 17 januari a.s. is er een inspraakmoment in het Schakelveld. Willy en Anneke
gaan hier samen naar toe.
5.4 Informatiebijeenkomst Introductie op werk en inkomen – vragen beantwoorden
Dit is reeds besproken.
5.5 Vragen opstellen beleid Participatieraad
In zijn algemeenheid wordt aangegeven dat pro-actief bezig zijn meer aanspreekt dan
achter de gemeente aan te lopen. Op die manier kun je meer betekenen en gericht
advies geven. Bepaalde onderwerpen zijn van wezenlijk belang waar wij als raad ook
op voorhand met suggesties kunnen komen zoals burgerparticipatie, VN-verdrag,
toegankelijkheid en handhaving. Per commissie kan bekeken worden wat de
belangrijkste punten zijn. Roy wil voorstellen om op de informele vergadering van
april de speerpunten te bespreken en hierop dieper in te gaan. Tijdens de eerdere
informele vergaderingen kan hier al wel over gesproken worden.
Zodra alles helder is kan dit ook besproken worden met de wethouder en voorgelegd
worden aan het college om de werkwijze met bijbehorende speerpunten kenbaar te
maken.
5.6 Secretariaat
Ria geeft aan dat er geen duidelijke tijdsinspanning is, de ene week is het drukker dan
de andere week. Anneke gaat met Ria afspreken om de taken door te nemen waarna
ze een beslissing neemt of ze deze taak op zich gaat nemen of niet. Karin wil op de
achtergrond ook wel meelopen zodat altijd twee mensen het secretariaat kunnen
bemannen.

6.

Overleg voorzitter PR met gemeente Assen
• Dit overleg is niet geweest.

7.

Signalen uit het veld
Henk is bij het initiatief van Volksopera Assen geweest. Men wil in Pittelo een opera
organiseren, dit wordt door een aantal professionals opgepakt en hiervoor zijn
diverse subsidies gekregen. De burgers worden hierbij betrokken. Het stuk dat wordt
opgevoerd is de Ridder van Pittelo, dit zal in juli 2019 plaatsvinden.

8.

9.

Ingekomen en uitgegane stukken
A01
Gemeente Assen – informatie werkgroep WMO
A02
Stichting Prokkel – uitnodiging

Ter info
Mellie

Rondvraag
Carolien → merkt op dat Rita Overdiep in het kwartaaloverleg aangegeven heeft dat
de tarieven voor algemene voorziening schoonmaak aangepast moeten worden en er
wijzigingen in de verordening WMO/jeugdwet plaats moeten vinden. Hier wordt ook
een advies over gevraagd van de Participatieraad, dit zou dan op korte termijn
moeten. Er zijn met name juridische aanpassingen gedaan in de verordening. Willy
geeft aan of wij ons moeten afvragen of wij nog advies moeten geven over juridische
verordeningen, vooral ook gezien onze visie in de toekomst. Anneke geeft aan dat bij
de commissie jeugd dyslexie is besproken. De ene zorginstelling doet de indicatie, de
andere zorginstelling voert het uit. Ria gaat aangeven dat de verordening akkoord is.
Bijeenkomsten:
Nazorg uit voorzorg (schuldhulpverlening) →14 februari a.s. is dit in de middag. Henk
gaat hiernaar toe.
Adviesraad Noord en Midden Drenthe → Elisabeth wil hier naar toe gaan, de
definitieve datum staat nog niet vast. Anneke gaat kijken of ze hierbij kan aansluiten.
Cursus werken met netwerken → 19 maart en 2 april. Elisabeth, Roy en Karin gaan dit
volgen.

10.

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

