Verslag participatieraad d.d. 21 november 2018
Aanwezig: Carolien Moek, Ritu Sharma, Elisabeth Smelik, Anneke de Vries, Mellie Metiarij, Karin van
der Veur, Henk Grootjans, Willy van der Kolk
Afwezig: Roy Kraft van Ermel, Ria Haan, Augusta Miedema, allen met kennisgeving
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Opening en vaststelling definitieve agenda:
Willy opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
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Mededelingen:
Willy: Iedere maand is er in principe de vierde maandag contact met de gemeente. De
volgende keer is aanstaande maandag, dus er is nog geen terugkoppeling van deze maand
mogelijk.
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Notulen oktober 2018:
 Elisabeth trekt zich terug uit de werkgroep Burgerparticipatie.
 N.a.v. Punt 5: Karin deelt mee dat ze i.h.k.v. toegankelijkheid naar een bijeenkomst
van Zorgbelang is geweest. Ze heeft ons een verslag toegestuurd, waarin duidelijk
was dat toegankelijkheid niet echt serieus was genomen. Ze heeft een brief van de
directeur ontvangen met een ietwat teleurstellende reactie.
 Week van de toegankelijkheid: schouw. Karin licht toe dat men n.a.v. de schouw
vandaag 21 november een bijeenkomst hebben gehad. We (een groep mensen met
een beperking, de gemeente en iemand van het Drents museum) zijn ongeveer tot
de helft van de 16 punten gekomen die behandeld zouden worden. De deelnemers
zullen nog reageren op de overige punten en dan komt er een nieuwe bijeenkomst.
Thomas en Jeanine willen graag uitgenodigd worden om een toelichting te geven aan
de Participatieraad en de RCPA. Ria zal deze uitnodiging regelen.
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Actiepunten
 29 oktober is de werkgroep WMO samen met de RCPA bijgepraat door de gemeente.
(zie eerder toegestuurd verslag hierover). We willen in ieder geval de
ombudscommissie uitnodigen gezien onze vraagtekens bij onafhankelijkheid en
neutraliteit. Voorkeur: tijdens een informele vergadering, Ria zal dit regelen.
 Handboek PR is door iedereen ontvangen
 Henk heeft al eerder kortgesloten m.b.t. Pittelo. De notulen zijn voldoende. Kan
worden verwijderd.
 Dus nummer 4, 5, kunnen eraf. Punt 2 moet blijven staan (Schouw)
6.1 Vergaderschema: volgend jaar telkens tijdverschil. Dat is een vergissing. De vergaderingen
beginnen altijd om 19:30 uur. Ook zal volgende keer worden besproken om alle
vergaderingen toch op woensdagavonden te doen.
6.2 Burgerparticipatie: Elisabeth meldt zich af voor deelname aan de werkgroep. De eerste
bijeenkomst van de werkgroep is maandag 26 november
6.3 Week van de toegankelijkheid: Schouw. Komt aan de orde op het informele overleg met de
gemeente op 26 november
6.4 Advies preventiefonds Assen. Het Preventiefonds gaat over het hele sociale domein en een
bedrag van 1 miljoen per jaar de komende vier jaren. Deelname brede inspraak
preventiefonds december of januari, maar hierover is nog geen nieuws binnengekomen.
Gert-Jan heeft gemeld dat het nog in voorbereiding en ontwikkeling is. Zonder inhoudelijke
stukken en proces afspraken kunnen we niets. Op de actielijst, zodat we dit kunnen
oppakken als er meer informatie is.
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6.5 Advies transformatie akkoorden: De transformatieakkoorden lopen wat later:
januari/februari 2019. Verder idem als 6.4
6.6 Informatiebijeenkomsten introductie op werk en inkomen. Mellie stuurt ons informatie
toe. We komen hier ook op terug nadat alles is gelezen. Het zijn dingen met een overlap
met Zorgbelang. Hoe staat het met de inwoners, stand van zaken, enz. (actielijst).
Overleg voorzitter Participatieraad met gemeente Assen
Er heeft geen overleg plaatsgevonden. A.s. maandag o.a. Schouw en advies preventiefonds
op de agenda.
Signalen uit het veld
 Koopmansplein. Elisabeth en Karin zijn naar een besprekingsavond geweest.
Toegankelijkheid kwam aan de orde. In de gaten houden en volgen. Het moet
toegankelijk worden en veiliger. Grenst wel aan ons terrein en onze opdracht.
Cultuur, groen, leuke dingen (amusement).
 Leegstand is een punt van zorg, leefbaarheid. We kunnen daar vragen over stellen
(Willy maandag???)
 Carolien is bij een bijeenkomst geweest over dagbesteding en WMO in de provincie.
Er is onderzoek naar gedaan. Er bestaan zorgen over aanbod in relatie tot de wensen
van cliënten. Dus niet cliënt gestuurd, maar aanbod gestuurd. Vervoer en
dagbesteding, wat wordt de ontwikkeling? Is er een probleem? Dat moet goed
worden uitgezocht.
 Ook is er vervolgens een kwestie met het vervoer in Assen precies is of wordt
geregeld (er moet op worden bezuinigd). Er kunnen mensen tussen wal en schip
vallen. Maar we moeten ons niet door angst laten leiden, we moeten weten hoe het
precies is geregeld in de gemeente Assen. Wie is verantwoordelijk en wie voert het
uit? We zullen ons hier goed over moeten laten voorlichten.
Aansluitend op de zorgen over het vervoer. Willen we uitzoeken hoe het
regiovervoer in de gemeente Assen is. ACTIELIJST. We komen hierop terug.
Duidelijkheid is belangrijk.
 Ritu meldt dat ze heeft gehoord dat ouders worden ingezet als leerkracht. Dit kan
toch niet? Voor groepen 7 en 8. Willy neemt het maandag mee bij het gesprek met
de gemeente/Gert-Jan. Ook navragen over thuiszittende kinderen die niet naar
school gaan. Dit moet opnieuw worden onderzocht.
 Anneke: Laaggeletterdheidconferentie, samen met Ritu. Was interessant en
informatief. Laaggeletterdheid is ernstig.
 Mellie is met Karin naar Zorgbelang geweest.
 Willy is naar een (??) informatiemarkt over dementie voor burgers geweest gisteren.
Maar de burgemeester en de raad kwamen langs. Willy werd als belangstellende niet
gezien of aangesproken. Dat verbaasde hem wel.
Ingekomen stukken
A01 Week van de Democratie. Was super interessant, met drie lezingen. Geschiedenis over
Thorbecke en de totstandkoming van de democratie, een man hield een lezing over
participatie en een politieke mevrouw die zei dat ze dicht bij heel veel middelen zaten, maar
zich afvroeg of dat wel bij de gewone burgers terecht kwam.
A02 bijeenkomst bipolaire stoornis: naar de volgende vergadering bij afwezigheid van
Augusta
A03 t.k.
A04 t.k. En zie hierboven
A05 VIP – gratis VOG t.k.
A06 Kion – inspiratiebijeenkomst Leeuwarden. Karin wilde wel, maar kan niet i.v.m. de
kosten van taxi e.d.

B01 verslagen Abacra Taalbra over laaggeletterdheid t.k.
B02 Rita Overdiep -presentatie preventiefonds en transformatieakkoord t.k.
B03 Mellie – introductie werk en inkomen t.k.
C01 Mezzo – Nieuwsbrief Mantelzorg
C02 Koepel Adviesraad – Nieuwsbrief/Nieuwsflits t.k.
C03 into Autisme nieuwsbrief t.k.
C04 Koep Adviesraad – Verslag ALV
NB: De bijeenkomst van vrijdag 23 november a.s. Is om halftien en van kwart over negen
binnenkomen. In de brief staat de tijd niet correct vermeld.
10 Rondvraag
De toegangspas voor de lift. Voortaan gaan Willy of Roy wachten totdat iedereen er is die
van de lift moet gebruik maken.

