Participatieraad Gemeente Assen
Verslag d.d. woensdag 26 september 2018
Zaal 2
Aanwezig
Afwezig
Notulist

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

Agendapunt Omschrijving
1.
Opening en vaststelling definitieve agenda
Roy opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Anneke wordt in het
speciaal welkom geheten op haar eerste formele vergadering van de Participatieraad.
2.
Mededelingen
 Monique notuleert bij de vergadering van de RCPA, Ria zal deze vergadering
notuleren.

3.



Mail ontvangen van Pauline. In de afgelopen periode heeft ze voor haar
gevoel niet voor de Participatieraad gedaan. Ze heeft besloten om met
directe ingang te stoppen met haar deelname in de raad. Ze is wel bereikbaar
als we advies nodig hebben op het gebied van participatie of inburgering van
vluchtelingen. Roy heeft Pauline hierover vanmiddag gebeld en een goed
gesprek met haar gehad. Pauline wordt bedankt voor haar inzet. Ria zal via de
gemeente haar een boeket bloemen sturen.



Stefan komt straks even langs om afscheid te nemen van onze raad. Voor
hem is er een afscheidsboeket als dank voor zijn werk in de raad.



Karin is bijgepraat door Pieta in de commissie WMO. Dit was heel prettig.

Notulen augustus 2018
Pagina 3 punt 7 Agusuta moet zijn Augusta.
Pagina 3 punt 7 Trap van de Kolk… moet zijn De brede treden van de trap voor de
Kolk zijn slecht herkenbaar als trap, in het kader van de toegankelijkheid is dit niet
wenselijk.
De notulen van de vergadering van 18 juli 2018 worden met deze wijzigingen
goedgekeurd.

4.

Actielijst juni 2018
- Wat betreft de ombudscommissie wachten op reactie van Rita Overdiep.
-

De eerste keukentafelgesprek vinden bij de cliënt thuis plaats, het
vervolggesprek op het gemeentehuis.
Henk heeft van iemand gehoord die een keukentafelgesprek heeft gehad, zij
had last van haar arm. Kreeg meer aangeboden dan waar ze voor gevraagd
(alleen thuiszorg). Klinkt naar marktwerking.

5.

Participatieraad
5.1 Voorzitterschap
Roy is inmiddels door de gemeenteraad bevestigd als voorzitter van de
Participatieraad. Ria zal Roy de brief doormailen.
5.2 Commissies
Anneke wil nog even meelopen, voordat zij kiest voor een commissie. Roy zal contact
opnemen met Lianne of zij Anneke wil bijpraten over de commissie Jeugd. Ritu en
Augusta willen ook nog in gesprek met Lianne.
5.3 Training
De trainingsdag van de Participatieraad is op vrijdag 23 november van 09.15 – 16.00
uur in het gemeentehuis van Assen (zaal 2). De lunch zal worden verzorgd door de
gemeente Assen. Het programma voor deze dag hebben de leden via de mail
ontvangen. Mellie en Roy kunnen niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.
5.4 Zorgbelang Participatie
De Participatieraad Assen is benaderd door Zorgbelang Drenthe.
Het ondersteuningsprogramma “Aandacht voor iedereen” is eind 2017 gestopt en uit de
evaluatie is gebleken dat het nodig is om lokale participatie blijvend te stimuleren om tot een
bloeiende praktijk te komen. Dit is de reden waarom Zorgbelangorganisaties in nauwe
samenwerking met de Koepel van adviesraden Sociaal Domein een programma uitvoeren tot
juli 2019 gericht op nieuwe/andere vormen van burgerparticipatie. Onderdelen van dit
programma zijn:


Stimuleren van de ontwikkeling door gemeenten van een visie op burgerparticipatie
en de toepassing daarvan
 Stimuleren en ondersteunen van lokale en regionale netwerken
 Verbinden van lokale en regionale netwerken met landelijke organisaties
 Vernieuwing door ophalen wensen van bv jongeren/ouders of GGZ-cliënten en familie
Dit programma biedt kansen om de stem van lokale organisaties te versterken in het sociale
domein.
Zorgbelang Drenthe wil dit programma graag uitvoeren met twee gemeenten binnen de
provincie Drenthe in samenwerking met de raden sociaal domein. Ik zou heel graag met de
participatieraad Assen of een afvaardiging van de raad in gesprek gaan om te kijken of het
programma past bij de uitdagingen waar Assen voor staat. Graag hoor ik hoe jullie hierover
denken.
Ria zal Zorgbelang Drenthe uitnodigen voor formele vergadering van 17 oktober en Ria zal de
RCPA vragen hierbij aanwezig te zijn.

5.5 Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
Elisabeth, Karin en iemand van de OOG-vereniging hebben overleg gehad met
Thomas Otterman om te praten over de toegankelijkheid in Assen. Met een groep
ambtenaren van de gemeente en bewoners met verschillende beperkingen lopen ze
op 1 oktober een route door de stad om te kijken naar de toegankelijkheid van het
centrum van Assen. De vraag is wat de gemeente hier mee wil bereiken is ons niet
bekend. Karin zal naar het doel vragen. Het VN-verdrag bepaalt dat de gemeente
moet zorgen dat alle openbare ruimte toegankelijk moet zijn voor alle personen met
en zonder beperking.

5.6 Procedure beantwoording mails
Als alle mails beantwoord worden aan iedereen, heeft Liesbeth moeite met het
afluisteren van de mails. Het verzoek om in het vervolg alle mails vanaf nu te
beantwoorden alleen naar de afzender, die dan de reacties zal verzamelen.
Aangezien Elisabeth niet aanwezig is, zullen we deze procedure later met haar
bespreken.
5.7 Advies kadernota sociaal domein.
In goede samenwerking vorige week is vorige week het advies verstuurd.
27 september is er een consulterende raadvergadering over deze kadernota, Karin
gaat hierheen.
5.7 Informele vergadering
Op 2 oktober is er een informele vergadering gepland. Elisabeth, Mellie, Willy, Roy en
Ria kunnen niet en er zijn verder eerst geen agendapunten. Deze vergadering laten
we vervallen.
6.

Overleg voorzitter PR met gemeente Assen
Voorzitters van de RCPA en de Participatieraad zijn aangenomen door de gemeente.
Verder is de kadernota sociaal domein besproken en deze reacties zijn meegenomen
in ons advies.

7.

Signalen uit het veld
-Augusta is bij het asielzoekerscentrum geweest, alles heel goed geregeld.
Verschillende leden hebben een jongeman aan de deur gehad, die om geld vraagt om
te kunnen overnachten. Augusta vindt dit verschil erg groot tussen het feit dat alles
geregeld is op het AZC en daklozen het veel minder hebben.
- Karin, Mellie en Ria zijn bij een bijeenkomst Dromen over Wonen geweest, dit ging
voornamelijk over het toepassen van het VN-verdrag op de woonvisie.
- Ritu haar dochter is lange tijd in het WZA opgenomen geweest. Geen keus in het
eten gehad (vegetarisch eten, glutenvrij). Wij adviseren Ritu om een klacht in te
dienen bij de WZA.
-De Koepel van Adviesraden had vorige week een adviesraadpleging in Assen
georganiseerd. Ria vind het jammer dat hier maar 2 personen (Karin en Ria) voor
opgegeven waren en omdat er verder helemaal geen opgaves waren, is deze
bijeenkomst gecanceld.

8.

Inkomende post
Raadsnotitie Sociaal Domein – Hier hebben wij advies op gegeven en dit wordt
besproken in de gemeenteraad. Goede samenwerking met alle leden bij het tot stand
komen van ons advies.

9.

Rondvraag
Willy is met Lianne naar het afscheid van Corry geweest en hebben een boekenbon
van € 25 gegeven (budget presentatiekosten, Willy kan dit declareren bij de
gemeente Assen).
Ria zal het handboek laten drukken voor de leden van de Participatieraad. Zij heeft
het verzoek gekregen van Koepel van Adviesraden om ons handboek te laten
plaatsen op hun website, zodat andere adviesraden hier ideeën uit kunnen halen.

Willy geeft aan dat als Pauline vertrekt de raad er weer een vacature is. We besluiten
om tot het eind van het jaar de Participatieraad zo laten met de huidige bemensing.
Het volgende jaar kunnen we dan weer uitkijken naar een nieuw lid om de
Participatieraad weer aan te vullen.
Henk heeft gehoord dat MijnBuurtAssen een initiatief heeft voor een huiskamer in
Pittelo om de buurtparticipatie te vergroten. Er waren altijd veel activiteiten in de
MFA Pittelo. Tegenstrijdige initiatieven, maar de gemeenteraad heeft 2 miljoen
beschikbaar gesteld aan VaartWelzijn om experimenten uit te voeren. Het initiatief in
Pittelo is een van deze experimenten. Henk zal dit experiment op papier zetten en
doormailen aan Roy (die zal dit bespreken met de wethouder).
Roy overhandigt Anneke een boeket bloemen als verwelkoming in de Participatieraad
10.

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

Bijeenkomsten september/oktober/november 2018
Besloten raadsbijeenkomst sociaal
domein

Àssen

13 september

19.00 uur

Roy/Henk

KoepelAdviesRaad Dromen over
Wonen VN Verdrag

Assen

19 september

16.30 uur

Karin/Mellie/Ria

Festival Werken met Netwerken

Hoogeveen

27 september

15.30 uur

Henk/Mellie

Week van de toegankelijkheid bustour

Drenthe

3 oktober

Training vrijwilliger – herkennen
van en omgaan met mensen met
een psychische aandoening

Assen

20 september / 11
oktober

19.00 –
22.00 uur

KoepelAdviesRaad –
Informatiebijeenkomst Werk en
Inkomen

Noordwolde

9 oktober

13.00 –
16.00 uur

Mellie

CMO Stamm – academie
schuldhulpverlening

Groningen

18 oktober

08.15 –
11.30 uur

Henk

Zorgbelang Drenthe – 40 jaar

?

8 november

15.00-17.00
uur

Koepel Advies Raad – lezing Hannie
van Leeuwen en ALV

Utrecht

9 november

13.00 uur

Mellie

Trainingsdag Participatieraad

Assen

23 november

10.30-16.00
uur

Allen (Mellie en
Roy kunnen niet)

Karin/Ria

