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W: adviesraadmokampen.nl

Verslag vergadering 18 december 2019
Datum: woensdag 18 december 2019
Plaats: Stadhuis Kampen, vergaderkamer IJsselmuiden
Tijd:
19:30 – 21:48 uur
Aanwezig:
Carel Diekerhof (voorzitter)
Regina Minnema (vice-voorzitter, Mantelzorg)
Hans Fien (Vrijwilligers)
Albertine Wierda (Vrijwilligers)
Albert van der Scheer (Ouderen)
Albert van Dam (Ouderen)
Johanna de Roo (Secretaris, Participatie)
Steffen Hofstra (GGZ)
Annemarie Salverda (MMB)
Marielle van Veen (MMB)
Ursula Penninkhof (Mantelzorg)
Aletta Matheus (Participatie)
Gerlinde Fix (gemeente Kampen)

Gasten:
Evita Keulen (gemeente)
Willem Scheffer (gemeente)
Fanny Dekker (gemeente)
Afwezig:
Dirk Bakker (GGZ)

Toehoorders:
-

1.
Opening.
Welkom aan de aanwezigen op deze laatste vergadering van de Adviesraad MO van 2019. De
voorzitter heeft een afmelding ontvangen van Dirk Bakker.
2.
Vaststellen agenda.
De agenda wordt vastgesteld.

3.
Bespreekpunten adviesraad
* Stand van zaken evaluatie Armoederegelingen - Evita Keulen
Evita is hier als beleidsmedewerker Armoede en Schulden. Vorig jaar is zij aanwezig geweest in de
Adviesraad in de rol van Armoederegisseur. Ondertussen is zij van baan gewisseld. Misschien
goed voor de Adviesraad om eens kennis te maken met nieuwe armoederegisseur, Marjon
Haagsma.
Korte terugblik Kampen Armoedevrij:
Vrijdag 19 november is de 3e bijeenkomst geweest met het thema schaamte en bejegening. Het
was een geslaagde bijeenkomst, wel vonden de aanwezigen het jammer dat de doelgroep niet
meer aanwezig was.
Evita beaamt dit, maar het blijft lastig om de doelgroep over de streep te trekken om bij deze
bijeenkomsten aanwezig te zijn.
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Deze week is de bijeenkomst geëvalueerd. Tot nu toe waren de bijeenkomsten 2x per jaar,
wellicht gaan we de frequentie terugbrengen naar 1x per jaar.
Armoederegelingen:
Momenteel is de gemeente bezig met de evaluatie van de kindregelingen. De kindregelingen
kunnen op meerdere manieren worden aangevraagd:
- Het jeugdfonds Sport, jeugdfonds Cultuur en het zwemfonds via sportservice Overijssel
- andere regelingen via de gemeente.
Een maand geleden is een evaluatiemoment georganiseerd. Daar is samen met partners (welzijn,
scholen en ervaringsdeskundigen e.a.) de regelingen langs gelopen. Ook is toen een uitvraag
gedaan over de procedure rondom het aanvragen van de verschillende regelingen en de inhoud
van de regelingen.
Een van de uitkomsten is de bijdrage die de gemeente betaalt om mee te gaan met schoolreisjes.
Deze is vrij hoog, de opmerking die hierbij naar voren kwam is of er niet een verantwoordelijkheid
ligt bij de scholen.
Op andere regelingen is ook feedback geweest, de uitkomsten hiervan worden meegenomen in
de evaluatie. Tevens hebben we die middag een aantal mogelijke scenario’s laten zien hoe de
regelingen er uit kunnen zien en de procedure rondom de aanvraag. Veel aanwezigen kozen voor
het scenario om alle aanvragen op 1 plek te laten plaatsvinden.
Landelijk is er 1 portaal om aanvragen te doen, dit portaal heet “Samen voor alle kinderen”.
Wellicht kunnen we hierbij aansluiten.
We hebben nu een aantal scenario’s op papier. Deze gaan doorgerekend worden door de
controller Sociaal Domein. Onze opdracht is om de regelingen effectiever in te inrichten om te
besparen maar wel de kwaliteit borgen.
We koersen er op om de evaluatie en een aantal scenario’s voor de nieuwe inrichting van de
kindregelingen in maart in het College te laten behandelen.
De armoederegelingen voor ouderen moeten ook nog bekeken worden alsmede de bijzondere
bijstand.
De voorzitter vraagt Evita de Adviesraad op de hoogte te houden voordat de evaluatie naar de
Raad gaat.
* Inclusie beleid - Willem Scheffer
Willem is vorig jaar al eens eerder bij de Adviesraad geweest. We zijn benieuwd waar Willem het
afgelopen jaar zoal mee bezig is geweest.
Willem heeft een lijstje met al zijn activiteiten (bijgevoegd). De opdracht was eerst het eigen huis
op orde brengen, d.w.z. in en om het Stadhuis. Willem probeert bij alle afdelingen medewerkers
bewust te laten worden wanneer zij projecten gaan ontwikkelen om hem in te schakelen mee te
denken en inclusief te denken.
Recent is de schaduwrapportage uitgekomen https://iederin.nl/wpcontent/uploads/2019/12/Schaduwrapport-VN-verdrag-Handicap.pdf. Het kan beter.
Op vele fronten is Willem bezig, ook samen met het cluster MMB en wellicht kan hij desgewenst
ook bij het cluster Ouderen aanschuiven.
* Nieuwe wet Inburgering - Fanny Dekker
Vanuit de vorige vergadering waren al 4 vragen, Fanny gaat in de (bijgevoegde) sheets hier op in.
Er is onderzoek uitgevoerd door de VNG en SZW naar de gelden die gemeenten nodig hebben.
Het blijkt dat dit te weinig is. Minister Koolmees heeft toegezegd dit in de meicirculaire van 2020
te repareren. Tot die tijd gaan de gemeenten door met de voorbereidingen.
Pagina 2 van 5
Verslag vergadering Adviesraad MO Kampen 18-12-2019

Taalniveau
Het COA stelt een PIP op (Plan Inburgering en Participatie), dit is een persoonlijk
inburgeringsaanbod. De verantwoordelijkheid ligt bij de nieuwkomers om binnen 3 jaar te
voldoen aan hun inburgeringsplicht. Het taalniveau wordt aangescherpt, deze gaat van A2 naar B1
(dit is vergelijkbaar met MBO, klas 2, 3).
Gemeenten betalen de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas,
water en licht vanuit de bijstand. Hier staat tegenover dat inburgeraars die zich onvoldoende
inzetten, vaker en sneller te maken krijgen met sancties, zoals een boete.
Uit het schema blijkt dat een gezinsmigrant meer zelf moet bekostigen dan de asielstatushouders.
De gezinsmigrant heeft hier mensen die hen wegwijs kunnen maken.
Kortste weg naar werk,
Deze pilot boekt redelijke resultaten. We zijn met Impact bezig nog meer verbeteringen aan te
brengen.
Helaas komen mensen na een bepaalde tijd weer terug in bijstand, dit heeft o.a. te maken dat de
statushouder tegen allerlei zaken aanloopt, denk aan gezinshereniging, cultuurverschillen, fysieke
of psychische problemen.
Hans vraagt naar de score van 30%, wat zijn de verwachtingen in het nieuwe inburgeringsstelsel,
wordt dit verbeterd?
Niemand heeft zich hier nog over uitgesproken, de inburgering bestaat al 30 jaar maar het is nog
steeds niet gelukt. Het is niet te zeggen of het in deze nieuwe wet wel gaat lukken.
Benchmark statushouders (medio januari)
95 Gemeenten doen mee aan de benchmark. Fanny heeft vergelijk laten doen met gemeenten in
onze arbeidsmarktregio en met alle deelnemende gemeentes.
We hebben iets voorsprong op taakstelling huisvesting ten opzichte van andere gemeenten, 3% is
niet veel maar toch. Dit heeft ook te maken door onze lokale taalschool (W&L), deze werken met
een persoonlijke aanpak.
Pauze
4.

Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken.
*
Verslag van de vergadering van 27 november 2019 (bijgevoegd)
Op verzoek van cluster MMB, bladzijde 3, graag een opmerking over het zebrapad
Ebbingestraat/Kennedylaan. Bladzijde 5 het woordje niet en cluster mantelzorg is cluster MMB.
Naar aanleiding van het verslag deelt Johanna mee dat zij voor wat betreft de klacht over een
incident bij het vervoer van Welzijn contact heeft opgenomen met Lammert Bastiaan.
De vrijwillige chauffeurs hebben geen taxipas, wel hebben ze een EHBO diploma en wanneer zij
makkelijk kunnen omgaan met mensen is dit een pré.
Zolang er geen incidenten zijn zullen we geen klachten horen, maar wat als er een incident is met
een inwoner met NAH of psychische inwoners.
Welzijn wordt gesubsidieerd door de gemeente, graag willen we de betrokken ambtenaar en
Lammert uitnodigen om verder te praten over verantwoordelijkheden van de chauffeurs.
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*

Bespreking actielijst.

5.
Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters.
Cluster Ouderen:
Discussie notitie inzake drempels Wilhelminalaan. Cluster heeft een extra vergadering
georganiseerd en Carel hiervoor uitgenodigd. Johanna was ook aanwezig vanuit een andere rol.
Het was een pittig gesprek, maar we zijn er goed uitgekomen. Belangrijk is dat we samen
optrekken met de verschillende clusters als er zaken opgepakt moeten worden. We moeten een
bepaalde werkvorm vinden hoe we onderwerpen aanvliegen.
Vraag is en blijft of de Adviesraad zich moet mengen in de problematiek van verkeersdrempels.
Als we dit doen wil het cluster MMB aandacht voor het verdwenen zebrapad. Cluster MMB heeft
hierover al contact gehad met ambtenaren.
Dit blijft een lastige issue. Besloten wordt in de zaak van de verkeersdrempels voor deze keer de
ambtenaar van verkeerszaken uit te nodigen in het DB.
Cluster GGZ:
Heeft inmiddels een gesprek gehad met het nieuw lid. Dit gesprek is positief verlopen, ze is lid
geworden van het cluster.
Cluster MMB:
Geen vergadering gehad.
Cluster Participatie:
Geen
6.
Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente.
Ambtenaren bezig met bezuinigingsvoorstellen. Extra tekort in Jeugd.
7.
Geen

Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken.

8.
Geen

Rondvraag.

9. Sluiting.
21:48 sluiting vergadering.
Volgende vergadering woensdag 29 januari 2020
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Actielijst Ar-MO gemeente Kampen
Nr.
1.
2.

Onderwerp
Beleidsontw. Maatsch. Opv. en
beschermd wonen in Kampen
Nadere evaluatie
laaggeletterdheid

Actie door

Wat

Wanneer

Voortgang

Zo nodig
agenderen

Christian van
de Worp

Juni 2020

Bernard

Najaar
2020

3.

Introductie nieuwe leden

4.

WMO besluit 2019 (PGB-regels)

5.

Actieplan statushouders.

Fanny

6.

Taakoverheveling inburgering

Fanny

7.

Handhaving sociaal domein

Monique
Schorfhaar

8.

Evaluatie Kindregelingen

Evita Keulen Armoedebeleid 2e Q 2020

9.

Kennismaking armoederegisseur

ARMO

L. Bastiaan en ambtenaar,
10. verantwoordelijkheden
chauffeurs Welzijn

Evaluatie
Eindevaluatie
en vervolg
Kamerbrief
tussenstand
Nieuw beleid

Jan 2019
1e Q 2020
2020
Jan 2020

DB

Kennismaking

1e Q2020

DB

Duiding

1e Q2020

In vergadering
besproken

Nov. 2018
Februari 2019
Februari 2019
3e en 4e Q 2019
Dec. 2019
Dec. 2019

Dec. 2019
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