Verslag cluster MMB
Donderdag 22 november, 19.45 uur
Margaretha, zaal Provenierskamer (eerste verdieping)
Aanwezig: Aart ten Have, Jeroen Heldoorn, Gerdien Jonkheer, Kees Jonkheer, Yolanda
Kasper (notulist), Klarine Labooy, Regina Minnema (voorzitter), Annemarie Salverda,
Mariëlle van Veen, Ursula Penninkhof.
Afwezig met kennisgeving: Yvonne Klinge, Xandra Koster, Emil de Boer, Tiny Doorenweerd,
Anthonij Rietman, Kees van de Waard, Femmy Maes.
Gasten: Bernard Engberts (ambtenaar Gemeente Kampen), Irma van der Sloot (wethouder
Gemeente Kampen)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkomstwoord
2. A> Verslag cluster MMB 19-09-2018 (bijlage)
Bernard –→ paal in de Lidl in IJsselmuiden is er inmiddels niet meer. AMBO kan de 2
gegadigden scholen in het lezen van bouwtekeningen, zoals met Frank Lichtendahl
destijds besproken. Kosten kunnen bij de gemeente worden ingediend. Daarna kan
Bernard of Johanna dit doorgeven binnen de gemeente zodat ze kunnen worden
ingeschakeld als er nieuwe bouwprojecten of wegen zijn. Eerst gaan we bij Johanna
informeren of zij nog iets heeft achterhaald hierover sinds de vorige vergadering.
Klarinne –→ Dat contant betalen bij de gemeente niet meer kan, daar is nu landelijk
een standpunt over ingenomen: in elke gemeente moet één balie zijn waar contant
betaalt kan worden. Marielle kreeg twee weken geleden ook de keuze bij de balie:
pinnen of contant.
- Graag horen we van een ieder hoe ze hun eigen rol binnen ons cluster zien (zie
vraag in verslag).
Annemarie –→ Het cluster is steeds meer betrokken geraakt bij activiteiten. Dat was
leuk, maar in de toekomst heeft het niet mijn interesse aan de activiteiten mee te
werken.
Marielle –→ Ik vind dat lastig om nu al te zeggen. Zichtbaar zijn bij één of twee
evenementen per jaar is wel belangrijk. Daar wil ik wel aan meedenken.
Ursula –→ Meedenken vind ik leuk, maar ook meehelpen aan activiteiten. Waar ik
mijn steentje aan kan bijdragen.
Aart –→ Ik vind het moeilijk om van te voren toe te zeggen. Vergaderingen probeer ik
er bij te zijn.
Kees –→ Laatste 2 jaar zijn we veel de straat op geweest. Dat was erg leuk om te
doen.
Gerdien –→ Wij kunnen weinig toezeggen. Was wel heel fijn om mee te denken, of
het cluster te stimuleren.
Yolanda –→ Beleid heeft mijn voorkeur, ook door onregelmatig werk. Dan is het lastig
altijd beschikbaar te zijn bij evenementen.
Klarinne –→ Toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking is bij Femmy
in goede handen. Ik vind het vooral leuk om mee te doen met evenementen, maar
minder fanatiek in het vertegenwoordigen van de beperking. Ik vind dat eigenlijk elke
beperking aanwezig zou moeten zijn in het cluster.
Jeroen –→ Ik vind het leuk om mee te denken, dingen organiseren, aan te pakken.
Die bouwtekeningen lijkt mij ook leuk. Aan de voorkant meedenken.
Bernard –→ Om goed aan te sluiten bij de Adviesraad zou je eigenlijk elke maand
moeten vergaderen. We willen nu de agenda van de Adviesraad langer van te voren
vastleggen. Dan kunnen de punten in het cluster beter worden besproken. De maand

van het cluster kan de agenda worden gebruikt als voorbereiding. Als er dan de
volgende maand acute zaken zijn, kan de groep die geïnteresseerd is in beleid bij
elkaar kunnen komen.
- n.a.v. verslag ingekomen vraag van Gerdien en Kees: is het goed om nu een
bestuur vormen voor ons cluster?
Annemarie –→ Toen Kees voorzitter was gingen we de vergadering met z’n vieren
van te voren voorbereiden. Dat vond ik prettig.
Gerdien –→ Ik denk dat het beter is als de vergaderingen en evenementen worden
gecoördineerd door meerdere mensen.
Jeroen en Regina –→ Waar komt dit geluid vandaan? Wij ervaren het niet alsof wij
het cluster met z’n tweeën besturen.
Jeroen –→ De groep clusterleden is nu zo groot dat je makkelijk subgroepjes kan
maken. Dit haalt de druk van de ketel en dan voel je je meer betrokken bij je domein.
Voor de volgende vergadering: welke commissie spreekt je aan?
– bouwtekeningen
– evenementen
– vergaderingen/beleid
– specifieke beperking
– … (eigen invulling)
Je hoeft niet te kiezen, of je mag meerdere commissies kennen
B> Verslagen adviesraad MO 29-08-2018 & 26-09-2018 (bijlage)
Kees: wat is de omgekeerde toets?
Bernard –→ We kijken tegenwoordig naar de hulpvraag en hoe dit binnen de
regelgeving past. Dit is nieuw. In de praktijk keek men eerst naar de regelgeving en
daarna naar wat de hulpvraag is. Nu moet je van te voren nadenken over: wat is mijn
hulpvraag en wat heb ik er voor nodig? Hoe kan de gemeente mij ondersteunen?
Matthijs: Binnen welke domeinen kan je aan het WMO loket vragen stellen?
Bernard –→ We kijken niet heel sec naar domeinen. Het moet binnen het sociale
domein vallen. En als tijdens het gesprek blijkt dat er zaken binnen een ander domein
vallen dan wordt daar op door gegaan, of het wordt uitgezet bij een ander domein.
3. Pauze
4. Kennismaken met wethouder Irma van der Sloot
- Wat kunnen en mogen we van elkaar verwachten
Irma –→ Sinds 12 juni ben ik wethouder. Het takenpakket betreft onder andere
financiën en duurzaamheidsbeleid (hoe gaan we voldoen aan de ambitie om in 2035
duurzaam te zijn). Cultuurbeleid willen we breder benaderen, zoals het voorkomen
van eenzaamheid bij ouderen en bij andere doelgroepen. Daarnaast richt ik me ook
op armoedebeleid.
Het hoofdstuk inclusie binnen gemeente Kampen, dat is best wel bijzonder.
Inclusie is breder dan toegankelijkheid. Uitgangspunt is ‘Iedereen doet mee’.
Asielbeleid valt hier ook onder, en Artikel 1 van de grondwet, tegen discriminatie. Het
inclusiebeleid is vastgesteld. Doel is onder andere dat beleidsstukken toegankelijk
moeten worden en bijvoorbeeld de website.
Wij zijn één van de eerste gemeentes die iemand hier voor gaat aanstellen. Om
bewustzijn bij en binnen de gemeente te creëren. De organisatie heeft de beste

bedoelingen, maar sommige dingen bedenk je niet zelf en daar wordt die
medewerker voor.
Annemarie-→ wat wordt de rol van de inclusie-aanjager binnen het cluster?
Irma –→ De inclusie-aanjager gaat niet samen met het cluster activiteiten opzetten.
De medewerker is aangesteld voor draagvlak en bewustzijn binnen de medewerkers
van het gemeentehuis.
Matthijs: Waarom wilt u wethouder worden?
Irma –→ dat was niet mijn ambitie. Maar GroenLinks is zo gegroeid en na 30 jaar
ambtelijke ervaring en 8 jaar in de gemeenteraad wist ik wel hoe het werkte.
Regina: Wat is je drive voor inclusie?
Irma –→ iedereen telt mee, en als overheid heb je hier mee te dealen. Belangrijk is
bijvoorbeeld het armoedebeleid. Het is best bijzonder en ingewikkeld hoe Kampen
voorop loopt, helemaal omdat we een historische binnenstad hebben.
Yolanda: Hoe kijkt u aan tegen de huisvesting van de voedselbank?
Irma –→ De gemeente heeft een inspanningsverplichting voor nieuwe huisvesting
voor de Voedselbank, de Weggeefschuur en STAKK. Morgen 1e bijeenkomst met
ambitie om in 4 jaar tijd Kampen armoedevrij te krijgen. Gaat natuurlijk niet helemaal
gehaald worden maar een mooie ambitie. Het is lastig om in beeld te krijgen hoeveel
armoede er is. Door middel van omgekeerde toets proberen we hier wat aan te doen,
in plaats van te werken met percentages.
Annemarie: Wethouder van der Sluis heeft ook zorg in zijn pakket, waarom is dat
verdeeld?
Irma –→ sociale domein is zo groot dat het over twee mensen is verdeeld. Jeugd zit
bij Wethouder Meijerink.
Jeroen: Wat zijn de taken voor een inclusieaanjager. Er staat in de vacature dat het
voor een jaar is. Is het de bedoeling dat dit binnen een jaar dan geïnventariseerd
moet zijn, of klaar?
Irma –→ Na een jaar moeten we kijken hoe het er voor staat, wat moet er allemaal
worden gedaan, wat zijn we tegengekomen, wat is er nog voor nodig.
5. Ingekomen post
- uitnodiging uitreiking Doemee Award 6 december 15.00 uur tot 17.00 uur De
Fermerie, Muggeplein 9 in Deventer.: Wie wil/kan er naar toe
Opgeven via de mail.
6. Evaluatie: Week van de Toegankelijkheid zaterdag 6 oktober
Irma en Jeroen vonden het erg lang. Daardoor is het minder toegankelijk voor
mensen met beperkte energie.
Ursula –→ Het was moeilijk om het kort te maken, want de stad is zo langgerekt en
de ondernemers waren zo enthousiast.
Regina –→ Ik deed de middagroute. Er was een echtpaar uit Ede die ongepland mee
gingen. En een echtpaar uit Amsterdam. Waren heel enthousiast en vonden de stad
zo gastvrij.
7. Evaluatie: De dag van de witte stok maandag 15 oktober
Klarinne –→ Het liep perfect. Het was een samengesteld rommeltje: pers, cluster,
Bartiméus, de Oogvereniging. De pers komt graag als het om blinden gaat.
Gerdien –→ De automobilisten reageerden heel goed die ik tegen hield. Ze waren
sympathiek.

8. Evaluatie: Ebbingestraat (mail doorgestuurd op 17-11-18)
Kees –→ alle informatie staat in de mail. We zijn benieuwd hoe het met de 2e en 3e
Ebbingestraat gaat verlopen.
9. Inventariseren: tips voor de organisatoren van Kerst in oud Kampen
Via de mail.
10. Vergaderrooster 2019
Data worden gemaild. Vergaderingen worden gepland in de week voor de
adviesraad, zodat de agenda bekend is en we zo kunnen voorbereiden.
Vergaderingen blijven elke 2 maanden. Als er belangrijke agendapunten zijn in die
andere maanden kunnen eventueel de beleidsmensen apart bij elkaar komen.
11. Rondvraag
Klarinne –→ Met een paar mensen zijn we bezig een Oogcafe starten.
Annemarie –→ Sinterklaas op tv in Kampen, stond een gebarentalk op het podium en
een apart rolstoelpodium. Heel goed geregeld.
Bernard –→ zijn er geluiden over het goed verlopen van vervoer?
Klarinne –→ Ik gebruik vooral taxi op Maat, over het algemeen gaat dat heel
goed. Geen klachten. Ik was altijd erg tevreden over Stichting Welzijn. Toen
werd de planner ziek en toen ging het heel slecht. Je moest 2 dagen van te
voren bellen. Nu gaat het weer wat beter.
Kees –→ Emil heb ik er over gesproken, maar hij is nogal tevreden.
Marielle –→ Ik maak weinig gebruik van Taxi op Maat. Dat gaat prima.
Bernard –→ als je acuut taxivervoer nodig hebt, dan heb je bij Taxi op Maat 2 uur
wachttijd nodig. Bel dan de vervoersservice van Stichting Welzijn. Ik hoor nu alleen
positieve geluiden, maar als je wel iemand hoort met een klacht, laat ze het dan
vooral melden, zowel bij Taxi op Maat als bij Stichting Welzijn.
Ursula –→ Tiny heeft me gevraagd om iets op te zetten voor een cursus over NAH
voor ouders, partners, mantelzorgers. Ze willen een cursus opzetten. Ga ik over
meedenken.

