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

Agendapunt Omschrijving
1.
Opening en vaststelling definitieve agenda
Roy opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook een bijzonder
welkom aan Marisca Wesselius van Zorgbelang Drenthe.
2.

Mededelingen
 Karin heeft zich voor vanavond afgemeld.

3.

Zorgbelang Drenthe – Marisca Wesselius
(programma burgerparticipatie)
De RCPA was hiervoor ook uitgenodigd, maar heeft zich afgemeld voor vanavond.
Zorgbelang Drenthe bestaat bijna 30 jaar en is een belangenbehartiging voor mensen
die zorg nodig zijn in de provincie Drenthe. Zorgbelang is actief met de volgende 3
hoofdgebieden:
 Individuele dienstverlening (waaronder onafhankelijke cliëntenondersteuning
en het verzorgen van vertrouwenswerk in de jeugdzorg).
 Collectieve belangenbehartiging
 Cliëntparticipatie en onderzoek
Uit een evaluatie is gebleken dat er nog extra inzet gedaan kan worden en dan met
name innovatieve lokale participatie. Hiervoor is budget vrij gemaakt en dit loopt nog
een jaar door. Het programma bestaat uit lokale netwerken ondersteunen, mensen
te verbinden met landelijke organisaties en een stukje vernieuwing.
De keuze in Assen is om te kijken wat je nog meer kunt doen aan burgerparticipatie
naast de Participatieraad en de RCPA.
Er zijn diverse ideeën over burgerparticipatie zoals speeddate, meet & greet, etc.
De vraag aan de participatieraad is of er überhaupt behoefte is aan een extra impuls
op gebied van burgerparticipatie. Ria geeft aan dat het als raad moeilijk is om te
achterhalen hoe de burgers hier in staan. Henk geeft aan dat één loket waar de
burgers terecht kunnen zeer wenselijk is, hier is de sociale kaart dan bekend en kan
men doorverwezen worden.
Een vraag zou kunnen zijn hoe je ervoor zorgt dat de gemeente meer vorm gaat
geven aan burgerparticipatie. Anneke geeft aan dat het ook goed is om te kijken wat
er nu al is zodat het wiel niet meer opnieuw uitgevonden hoeft te worden.
Een inventarisatie maken zoals het nu is geregeld binnen de gemeente Assen is ook
belangrijk.
Burgerparticipatie betreft de burgers in de wijk.
Afgevraagd wat je vind wat de overheid moet gaan doen, maar het is ook interessant
om te weten wat de burgers hierin doen.
Marisca gaat uitzoeken welk beleid wordt gevoerd in Assen inzake burgerparticipatie
en zodra ze dit heeft wil ze graag nog een keer weer langs komen om de conclusies te
bespreken. Daarna wordt gekeken wat we gaan doen, dit moet dan wel een

toegevoegde waarde hebben. Willy, Carolien, Anneke en Elisabeth gaan een
werkgroep vormen om dit punt samen op te pakken met Marisca en dan wordt dit
uiterlijk in de vergadering van februari 2019 besproken. Ook wordt georganiseerd om
alle raden bij elkaar te krijgen voor een presentatie van Henk Beltman.
Marisca wordt bedankt voor haar inbreng tijdens de vergadering.
4.

Notulen september 2018
De notulen van de vergadering van 26 september 2018 worden zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
 Roy heeft contact gehad met Lianne en ze is bereid om de werkgroep jeugd
bij te praten. Ritu gaat de afspraak regelen.

5.

Actielijst september 2018
Stand van zaken toegankelijkheid → Karin heeft met verschillende mensen een
afspraak gemaakt. Samen met Janine Rinsampessy en nog 2 personen binnen de
gemeente Assen wordt er een oriënterend gesprek gepland.
Opzetten communicatie & PR → dit is allemaal geregeld en staat gepland.

6.

Participatieraad
6.1 Week van de Toegankelijkheid
Hierover is al het e.e.a. gemeld.
6.2 Bijeenkomst Participatieraad / RCPA / Jong Assen
Hier moet nog een afspraak voor gemaakt worden. De actie hiervoor ligt bij de RCPA.

7.

Overleg voorzitter PR met gemeente Assen
Gisteren is er een overleg geweest. Voor Roy was het de eerste keer dat hij hierbij
aanwezig was. Gevraagd is wat de gemeente doet met adviezen van de
participatieraad. In een mail van Gert Jan Overduin wordt aangegeven dat er
uitgebreid wordt ingegaan op de inbreng van de participatieraad. De terugkoppeling
vanuit de gemeente is weinig geweest, wel wordt er inhoudelijk het e.e.a. gedaan
met de adviezen. Hiernaast zijn nog de volgende punten besproken:
 Bij de RCPA zijn 2 leden vertrokken, indien er binnen het netwerk van de
participatieraad potentiële kandidaten zijn dan kunnen ze doorverwezen
worden.
 Stoppen van ziektekostenverzekering voor de minima
 Transformatieakkoord
 Anneke van der Geest is programmaleider sociaal domein en zal de volgende
vergadering uitgenodigd worden.
 Preventiefonds.
 Inzicht in lange termijnplanning, Gert Jan gaat vragen om de planning te
sturen
 Voorstel voor Assen dat er een Asserkinderraad komt uit groep 7 en 8.
 De rookvrije generatie → deze loopt goed, zowel vanuit Vaart Welzijn als
vanuit de scholen zijn er veel gebieden waar niet meer gerookt mag worden.
 Ambtenaar voor de inburgering.

8.

Signalen uit het veld
Commissie WMO → heeft op 29 oktober a.s. een bijeenkomst.
Commissie Participatie → Mellie is bij een informatiebijeenkomst van Stimulanz
geweest in Noordwolde. De informatie hiervan wordt doorgestuurd, ook zitten er wat

vragen bij voor de gemeente. Dit zal de volgende vergadering worden behandeld.
9.

Ingekomen en uitgegane stukken
A01
Advies RCPA kadernota sociaal domein
C01
C02
C03
C04
C05

10.

11.

Nieuwsbrief OOG vereniging
Nieuwsbrief Koepel Adviesraden
Nieuwsbrief Into Autisme
Nieuwsbrief Trendbureau Drenthe
Nieuwsbrief CMO Stamm

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

Bijeenkomsten oktober en november
CMO Stamm → Henk gaat hier niet naar toe, hij had zich ook
nog niet opgegeven.
Minisymposium Kansplus/Sien → Carolien gaat hier naar toe
Werkconferentie – AbracaTaalbra → Anneke, Augusta, Karin,
Ritu gaan hier naar toe.
Zorgbelang Drenthe 30 jaar → Mellie gaat hiernaar toe
Rondvraag
Willy → geeft aan dat hij 2x bij Vaart Welzijn is geweest inzake vrijwilligersbeleid. Dit
was informatief, uitwisseling van informatie, vragen en kritische opmerkingen. Eva
van de RCPA gaat actie ondernemen om het overleg weer op te starten.
Henk → is bij het buurtinformatiecentrum Pittelo geweest. Een huis is omgebouwd
tot ontmoetingsplek, maar over de openingstijden is nog niets bekend. Hier moet nog
verder vorm aan gegeven worden. Een huis is veel laagdrempeliger dan een MFA.
Anneke → meldt zich af voor de vergadering van 7 november
Roy → meldt zich af voor geheel maand november.
Ritu → is afgelopen maandag bij de afspraak met jeugd geweest, dit is dezelfde
informatie die Willy ook al heeft toegelicht. Op 14 januari is het volgende overleg.
Elisabeth → heeft met een aantal andere personen, waaronder de wethouder etc.
afgesproken om een schouw te houden. Na wat opstartproblemen is de schouw
alsnog gedaan, de aanleg van het station is echter rampzalig voor minder validen. Het
busstation is niet bereikbaar voor deze groep mensen. Dit punt zal ook meegenomen
worden in het voorzittersoverleg om te vragen wat men met de schouw gaat doen.
Sluiting
Roy sluit vervolgens de vergadering om half tien en wenst iedereen wel thuis.

