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Inleiding 
 
Vanuit een onafhankelijke positie adviseert de Raad voor Cliëntenparticipatie Assen (RCPA)  
gevraagd en ongevraagd het college van B en W en de gemeenteraad over het sociaal 
domein. Hieronder vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de 
Participatiewet (Pw) en de Jeugdwet. 
De gemeente heeft een klankbord nodig om vanuit de burgers na te gaan of de voorgestelde 
plannen de juiste resultaten opleveren en betrekt daarom de adviesraden RCPA en 
Participatieraad  bij haar beleidsproces en besluitvorming op de terreinen van Zorg en 
Welzijn en Werk en Inkomen.  
De RCPA geeft advies vanuit het perspectief van het cliëntenbelang, de Participatieraad geeft 
advies vanuit het perspectief van het algemeen belang voor de Asser samenleving. 
Beide adviesraden streven ernaar indien mogelijk de adviezen aan het college van B en W 
gemeenschappelijk voor te bereiden en uit te brengen. 
De RCPA wordt voor de uitvoering van zijn taak  regelmatig door de gemeente  van 
informatie voorzien. 

 
Samenstelling RCPA 
 

Functie 
 

Per 1 januari 2018 Per 31 december 2018 

Onafhankelijk voorzitter 
Vice-voorzitter 

Corrie Overbeeke 
Eva Koerselman 

Ada Gorter-ten Brink 
Eva Koerselman 
 

Secretaris 
 

Aaftien Schlundt Bodien Aaftien Schlundt Bodien 

Commissie Zorg en Welzijn 
(Jeugd) 

Camilla ter Horst 
Klaasje van der Ley 

Camilla ter Horst 
Klaasje van der Ley 
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Commissie Zorg en Welzijn 
(Wmo – Ouderen) 

Hannie Hoogeveen 
Eva Koerselman 
Kees Veenvliet 

Eva Koerselman 
Kees Veenvliet 
 

Commissie Werk en Inkomen Joke Hak 
Elma van Lienen-Mozer 
Jeanette Kleene 
Gien Warries 
 

Joke Hak 
Elma van Lienen-Mozer 
Jeanette Kleene 
 
 

Notulist (extern) Monique Loppersum Monique Loppersum 

 
 
Vergaderingen 
 
De RCPA vergaderde in de verslagperiode 15 keer, waarvan 10 vergaderingen formeel en 
openbaar waren. Op de publieke tribune mochten we regelmatig belangstellenden 
verwelkomen, ook vanuit de politieke partijen. In de openbare vergaderingen worden 
adviezen aan het college van B en W formeel vastgesteld. 
 
In het verslagjaar werden onder meer de volgende onderwerpen behandeld. 

 Cliëntervaringsonderzoek 
 Toegankelijkheid 
 VN-verdrag voor rechten van mensen met een fysieke beperking 
 Zesde raadsmonitor sociaal domein 
 Ontvlechting Alescon 
 Armoede en schuldhulpverlening  
 Preventie financiële problemen 
 Integrale ouderenzorg Assen 
 Gezond oud worden 
 Verkenning eenzaamheid 
 Toekomst GKB 
 Publiek Vervoer 
 Rookvrije generatie in Assen 
 Sociale kaart gemeente Assen 
 Mobiliteitsvisie gemeente Assen 
 Bestuursakkoord 2018 - 2022 
 Website gemeente Assen 
 Passend onderwijs 
 Eigen bijdragen Wmo 
 Financiële tekorten Wmo en Jeugdhulp 
 Keuzes voor het sociaal domein 
 Ombudscommissie 
 Arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe 
 Kaderbrief 2019 Werkplein Drentsche Aa. 

 Communicatie gemeente met haar inwoners/cliënten. 
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Mutaties 
 
Na zeven jaar het voorzitterschap van de RCPA te hebben bekleed, nam Corrie Overbeeke in 
juli tijdens een informeel etentje in aanwezigheid van de wethouder sociaal domein en 
beleidsambtenaren van de gemeente Assen afscheid van onze raad. Gelukkig trad in juli ook 
als nieuwe voorzitter  Ada Gorter-ten Brink aan. 
In november kondigden nog twee leden uit de commissies Zorg en Welzijn en Werk en 
Inkomen hun vertrek uit de RCPA aan. Voor de commissie Werk en Inkomen mochten we in 
december een aspirant-lid verwelkomen.   
 

 
Communicatie gemeente / inwoners 
 
Informatie en communicatie zijn bij veranderingen van cruciaal belang. Daarom moet de 
communicatie van de gemeente met haar burgers toegankelijk en begrijpelijk zijn. 
De RCPA stimuleert de gemeente voortdurend haar inwoners te betrekken bij de 
besluitvorming, niet alleen via de adviesraden, maar ook door directe inbreng van de 
burgers zelf. Bij elk advies aan het college van B en W en in het overleg met 
beleidsambtenaren vraagt de RCPA nadrukkelijk aandacht voor een goede communicatie en 
informatievoorziening aan de inwoners van onze gemeente.  
 
 

Advies Werk en Inkomen en Zorg en Welzijn 
 
In 2017 en 2018 werd de gemeente geconfronteerd met oplopende tekorten in het sociaal 
domein.  Over deze tekorten en de maatregelen die het college van B en W wilde nemen om 
het recht op zorg en de kwaliteit ervan zo goed mogelijk te handhaven, werden de 
adviesraden uitgebreid geïnformeerd. Op 30 augustus ontvingen wij onder embargo de  
raadsnotitie ‘Keuzes voor het sociaal domein’ met het verzoek voor 19 september niet 
zozeer een advies als wel een visiebepaling uit te brengen, die zou kunnen bijdragen als 
input voor de gemeenteraad. 
Omdat de voorgestelde bijsturing in het sociaal domein vooral de kwetsbare inwoners treft, 
hebben wij er met klem op aangedrongen de effecten voor deze groep goed te monitoren en 
te onderzoeken of er naast bijsturing vernieuwende mogelijkheden te vinden zouden zijn, 
bijvoorbeeld het instellen van een steunfonds sociaal domein. 
Na behandeling van de notitie ‘Keuzes voor het sociaal domein’ in de raadsvergadering van 
27 september, bracht het college van B en W aanpassingen aan in het voorstel om de 
tekorten in het sociaal domein terug te dringen. Dit aangepaste raadsvoorstel bracht de 
adviesraden ertoe in een gezamenlijke brief van 2 november aan het college en de 
gemeenteraad onze zorg te uiten dat de uiteindelijke effecten van de te nemen maatregelen 
de kwetsbare inwoners het meest zouden treffen. Wij hebben daarom opnieuw gepleit naar 
mogelijkheden te zoeken om deze groep zoveel mogelijk te ontzien.  
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Voorlichting gemeente 
 
7 maart 2018 
Onderwerp: Rookvrije Generatie 
Assen loopt voorop in het streven naar een rookvrije gemeente. Met meer dan 20 partijen, 
waaronder de Participatieraad en de RCPA, werd op 7 maart de intentieverklaring voor een 
Rookvrije Generatie in Assen ondertekend. 

 
25 april 2018 
Onderwerp: Mobiliteitsvisie gemeente Assen 
In 2017 heeft de gemeenteraad de Visie Mobiliteit vastgesteld. Deze visie beschrijft de 
plannen van de gemeente op het gebied van verkeer en vervoer voor de lange termijn.  
Beleidsmedewerkers van de gemeente gingen op 25 april met de adviesraden in gesprek 
over de uitwerking van de mobiliteitsvisie in een uitvoeringsprogramma met concrete acties 
op het gebied van verkeer en mobiliteit.  
 
30 mei en 18 juli 2018 
Onderwerp:  Ontvlechting Alescon 
Over de ontvlechting van Alescon en de overgang naar de nieuwe entiteiten Noord en Zuid 
per 1 januari 2019 werden wij uitgebreid geïnformeerd. Het Ontvlechtingsplan Alescon werd 
ons ter informatie toegestuurd. Wij werden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 
30 mei voor raadsleden van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo over de stand 
van zaken rondom de voorgenomen beëindiging van de Gemeenschappelijke Regeling. In 
onze reguliere vergadering van 18 juli konden wij aan de betreffende beleidsadviseur bij de 
gemeente vragen stellen over mogelijke gevolgen van de ontvlechting voor de huidige 
Wsw’ers met een vast dienstverband bij Alescon. 

 
 
Gedurende het jaar 2018 
 
Binnen de verschillende commissies van de RCPA dragen de leden zelf zorg voor het 
bijwonen van relevante informatie- en netwerkbijeenkomsten.  
 
Rondetafelgesprek Verkenning Eenzaamheid 
Bij de behandeling van de Monitor Sociaal Domein kreeg de gemeenteraad signalen dat  in 
Assen eenzaamheid een groeiend probleem zou zijn. Voor het verkrijgen van meer inzicht in 
deze problematiek liet de gemeenteraad zich op 6 maart door middel van een 
rondetafelgesprek informeren. Ook vertegenwoordigers van de RCPA namen aan dit gesprek 
deel. 
 
Klankbordgroep Publiek Vervoer 
Op 14 maart werd de Klankbordgroep Publiek Vervoer in de huidige samenstelling 
opgeheven. Het doel van deze groep om reizigers te laten participeren in het 
aanbestedingstraject was bereikt. Op 9 april ging in Groningen en Drenthe het nieuwe 
contract in voor vervoer van Wmo-pashouders en op 1 augustus startte het nieuwe contract 
leerlingenvervoer. Aan de deelnemers van de klankbordgroep werd de mogelijkheid 
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geboden te participeren in een nieuwe Klankbordgroep Groningen-Drenthe, die een 
beleidsmatige insteek zou hebben en meer gericht zou zijn op de overheden. Na een 
inventarisatie bleek dat nagenoeg allen bereid waren deel te nemen aan deze nieuwe 
klankbordgroep, onder wie ook de vertegenwoordigers van de RCPA. 
 

Preventie Financiële Problemen 
Onder deze noemer organiseerden de GKB, Vaart Welzijn en Werkplein Drentsche Aa op 31 
mei een bijeenkomst voor sociale partners in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en 
Tynaarlo. Een van de onderwerpen was de aanpak van de Stichting Mens en Maatschappij, 
genaamd ‘Sterk uit Armoede’. Deze aanpak zet naast de financiële focus de sociaal-
psychologische component in het doorbreken van armoede centraal. Ervaringsdeskundigen, 
die zelf armoede en sociale uitsluiting hebben ervaren, vertelden tijdens de bijeenkomst 
over hoe zij een nieuw perspectief hebben gecreëerd om hun situatie te verbeteren. 
 

Jeugdzorg en Wmo 
De commissies Jeugd van de RCPA en de Participatieraad worden regelmatig geïnformeerd 
over de ontwikkelingen die vallen onder het brede spectrum van Jeugdzorg en Wmo. 
Behandelde onderwerpen in het verslagjaar waren onder andere de mate van cliëntinspraak 
(CEO-jeugd), Praktijkondersteuning Huisartsen Jeugd, het Jeugd Maatschappelijk Werk, 
jeugdcriminaliteit in Assen en Veilig Thuis Drenthe. 
Op 7 juni stonden in het provinciehuis de ‘Parels van Drenthe’ centraal. Via presentaties, 
workshops en informatiestands konden belangstellenden kennis nemen van het aanbod in 
Drenthe aan lokale, vrijwillige projecten en preventieve programma’s voor jongeren. 
De organisatie van het evenement was in handen van Mentor4You. 
 
Provinciaal Netwerk Cliëntenraden Sociale Zekerheid 
Het Provinciaal Netwerk Cliëntenraden Sociale Zekerheid komt een paar keer per jaar bijeen 
om van gedachten te wisselen over onder meer cliëntparticipatie in de arbeidsmarktregio, 
afspraakbanen, beschutte werkplekken. De RCPA participeert in dit netwerk.  
In december zijn de statuten aangepast en is de tenaamstelling Netwerk Adviesraden Sociaal 
Domein Arbeidsmarktregio Groningen geworden. Hieronder vallen ook de Noord-Drentse 
gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo. 
 
 

Samenwerking met de Participatieraad 
 
Door afstemming en samenwerking kunnen beide adviesraden elkaar versterken. Er is 
daarom ad hoc contact tussen de voorzitters. Daarnaast spreken zij maandelijks met een 
beleidsspecialist van de gemeente over de ontwikkelingen in het sociaal domein. 
Op 24 mei belegde de gemeente in het kader van het inwerkprogramma voor de nieuwe 
raadsleden een bijeenkomst over het sociaal domein. Er werden verschillende ‘tafels’ 
georganiseerd waar de raadsleden informatie kregen en in gesprek konden gaan over het 
sociaal domein. De Participatieraad en de RCPA kregen ook een tafel toegewezen.  
Vertegenwoordigers van beide adviesraden informeerden de nieuwe raadsleden over hun 
onderscheidende verantwoordelijkheden en taken, zoals vastgelegd in de Verordening 
Adviesraden Sociaal Domein. 
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Deelname in Sociaal Netwerk Assen (voorheen Sociale Alliantie Assen) 
 
Het Sociaal Netwerk Assen is een breed informeel netwerk van lokale organisaties met als 
doel de krachten te bundelen in de strijd tegen armoede en maatschappelijke uitsluiting. 
Doel is het versterken van de positie van mensen met de laagste inkomens.  
Deelnemende organisaties zijn het Uitkeringsgerechtigden Beraad Assen, Humanitas 
Thuisadministratie, Leger des Heils, Promens Care, Katholieke Parochie, Voedselbank Hart 
van Drenthe, Protestantse Gemeente Assen, Open Huis (inloophuis van de kerken).  
Ook een vertegenwoordiger van de RCPA neemt aan de vergaderingen van het Sociaal 
Netwerk Assen deel. 

 
 
Vooruitblik 
 
Het jaar 2019 zal in het teken staan van het inkoopproces Jeugdwet en WMO voor de NMD-
gemeenten, het preventiefonds en een visie op het vergroten van burgerparticipatie.  
De RCPA wil bekendheid met de werkzaamheden van onze raad vergroten door meer 
informatie via de website en Berichten van de Brink naar buiten te brengen. Daarnaast 
streven wij naar uitbreiding van het contact met kwetsbare burgers, door daartoe zelf actief 
het initiatief te nemen. 
 
 
 
Assen, maart 2019 
Ada Gorter-ten Brink, voorzitter  Aaftien Schlundt Bodien, secretaris 


