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Verslag vergadering 27 februari 2019
Datum: woensdag 27 februari 2019
Plaats: Stadhuis Kampen, vergaderkamer IJsselmuiden
Tijd:
19:30-21:34 uur
Aanwezig:
Carel Diekerhof (voorzitter)
Regina Minnema (vice-voorzitter)
Annemarie Salverda (MMB)
Tonny Zweers (Vrijwilligers)
Hans Fien (Vrijwilligers)
Albert van der Scheer (Ouderen)
Johanna de Roo (Participatie)
Aletta Matheus (Participatie)
Annemieke Terpstra (Jeugd)
Steffen Hofstra (GGZ)
Dirk Bakker (GGZ)
Bernard Engberts (gemeente Kampen)
Gerlinde Fix (gemeente Kampen)

Gasten:
Willem Scheffer
Fanny Dekker
Afwezig:
Gjalt Kootstra (secretaris)
Veronique Renting (Jeugd)

Toehoorders:
-

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Speciaal welkom aan Willem
Scheffer en Fanny Dekker, ambtenaren bij de gemeente Kampen.
2.
Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3.
Bespreekpunten adviesraad
*
Kennismaken met de heer W. Scheffer
Willem (ervaringsdeskundige met een beperking) stelt zich voor. Hij is op 8 januari begonnen bij de
gemeente Kampen om te adviseren en om aandacht te vragen voor mensen met een beperking en
de bewustwording en verantwoordelijkheid te vergroten bij ambtenaren en bestuur. Verder zal hij
zich bezig houden met het toetsen van de fysieke toegankelijkheid van het stadhuis en digitale
toegankelijkheid websites gemeente. Daarnaast zal hij op alle beleidsterreinen meedenken of het
beleid inclusief en toegankelijk is voor iedereen. Willem had hiervoor een baan in het bedrijfsleven
bij Zalsman.
Tonny is benieuwd of Willem al contact heeft in de sportwereld, met name de stichting aangepast
sporten Kampen. De contacten zijn al gelegd.
Dirk vraagt of er ook gekeken wordt naar mensen met een geestelijk beperking. Willem heeft in het
verleden een training gehad speciaal met het oog op deze doelgroep; de inzichten zijn er. Ook is job
coaching een van zijn taken geweest.
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Er wordt gevraagd wanneer Willem terugkomt om over de resultaten te vertellen. Daar is nu nog
geen zicht op: zijn focus ligt nu op het “eigen huis” op orde maken.
*
Toelichting presentatie IMpact en ontwikkelingen Participatiewet door Fanny Dekker.
Fanny is beleidsregisseur van het cluster werk, en werkt nu ongeveer 1 jaar op dit terrein. Afgelopen
14 februari was er een raadsinformatiemoment bij IMpact. Een aantal leden van de Adviesraad was
hierbij aanwezig. Fanny heeft toen een presentatie namens de gemeente gehouden over de
Participatiewet. Ze heeft hierover een PowerPoint presentatie gemaakt (bijgevoegd) en neemt de
aanwezigen mee door de presentie.
Vragen/opmerkingen tijdens de presentatie.
Worden de inwoners van Kampen bij bedrijven in de gemeente Kampen geplaatst?
Dit was in het verleden een issue. Nu worden er ook bij bedrijven over de gemeentegrenzen
inwoners geplaatst, bijvoorbeeld in de gemeente Zwolle. Hier zitten grote logistieke bedrijven en de
vraag naar personeel is bovenlokaal.
Tonny vraagt hoe de doelgroepen in beeld komen bij IMpact. Komt daar bijvoorbeeld ‘bewegen naar
werk’ in voor?
Op de rotonde (Power point) staan allerlei instrumenten die we kunnen inzetten; zo ook bewegen
naar werk. Binnen de gemeente Kampen zijn er rond de 50/60 werkgevers die met ons
samenwerken.
Ontwikkeling Participatiewet
In 2018 zijn 355 aanvragen binnengekomen van mensen die in aanmerking wilden komen voor een
bijstandsuitkering.
Er is onduidelijkheid over de vraag of jongeren onder de 21 jaar recht hebben op bijstand. Fanny zal
dit uitzoeken en koppelt dit terug naar de leden van de Adviesraad.
In januari 2018 hadden 850 mensen een uitkering in de gemeente Kampen.
Er wordt gevraagd of er nog veel energie in het “granieten bestand” gestoken wordt. Dit is een groep
waarvoor veel ontheffingen zijn afgegeven.
Tot vorig jaar is het aantal uitkeringsgerechtigdenbehoorlijk gedaald. Dit waren vooral bemiddelbare
mensen. Ook de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt proberen de consulenten veel
te bellen en zo in contact te blijven en hen actief te houden.
Er wordt gevraagd of er in het aantal van 850 zitten ook inwoners zitten met parttime inkomsten. Je
hebt aantallen en budget. Komen we uit met ons budget. Langer dan 3 jaar met parttime inkomsten?
Fanny komt hier op terug.
Fanny laat in de PowerPoint aan aantal lokale en landelijke ontwikkelingen zien (worden aan actielijst
toegevoegd).
Fanny is ook verantwoordelijk voor het Actieplan statushouders en de Inburgering die waarschijnlijk
op 1 januari 2021 weer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Dit onderwerp zal ook
langs de Adviesraad komen.
Ook de rapportage over sturingsinformatie kunnen jullie verwachten.
Het cliënten onderzoek naar de dienstverlening binnen de WMO en Jeugd wordt dit jaar uitgebreid
met Participatie.
Er komt ook beleid op handhaving binnen het sociaal domein alsmede de taakstelling en BUIG
budget.
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Er wordt gevraagd of de inwoner de weg weet als hij bijstand komt aanvragen.
Heeft de inwoner een WW-uitkering genoten dan wordt hij door het UWV geïnformeerd dat de
maximale tijd WW er op zit en dat hij zich digitaal kan melden bij de gemeente.
Bij b.v. echtscheiding kan een partner geen of onvoldoende inkomen hebben en moet hij/zij zich
digitaal melden bij het UWV voor een uitkering bij gemeente. Ook op de site van de gemeente
Kampen is e.e.a. te vinden.
De voorzitter dankt Fanny voor haar heldere presentatie. Ook is het goed om te horen welke
onderwerpen we kunnen verwachten. De begroting is interessant: fijn om te weten waar in
gesneden wordt maar vooral waarom. Graag de Adviesraad op tijd betrekken.

4. Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken
Vacature secretaris Adviesraad. Johanna is bereid de taken van Gjalt over te nemen als secretaris van
de Adviesraad. De voorzitter heeft geen reactie/aanmelding van de andere leden ontvangen. Zonder
hoofdelijke stemming wordt Johanna aangesteld. Ze neemt tot aan de zomer zoveel mogelijk deel
aan het DB om zo een beeld van de taken te krijgen.
Voorzitter, Bernard, Gerlinde en Luuk gaan op 6 maart naar Veenendaal voor de landelijke
bijeenkomst van deelnemende gemeenten aan de ‘proeftuin cliëntenparticipatie’.
5.
Verslag van de vergadering gehouden op 30 januari 2018
Verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen vraagt Albert naar de website van de
Adviesraad. Het ontbreekt aan verslagen. Regina deelt mee dat zij geen verslagen vanuit de clusters
ontvangt. Wel worden de goedgekeurde notulen van deze vergaderingen er op gezet.
De naam van Johan Vermeulen moet nog wel weggehaald worden.
Er wordt gevraagd hoe de actielijst gevuld wordt: onderwerpen komen op de actielijst door
behandeling in een vergadering, of wanneer er (periodieke) rapportage klaar is (denk aan
ombudsvrouw).
In DB bekijken of alle onderwerpen die Fanny vanavond aangedragen heeft op de actielijst worden
gezet. (actie DB)
7.

Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters

Cluster Mantelzorg baart nog steeds zorgen. Er zijn allerlei acties geweest zoals de nieuwsbrief
Welzijn. Binnenkort komt de oproep er nogmaals in. Carel zal nogmaals contact opnemen met Erna
Klok en de man die positief gereageerd heeft binnenkort uitnodigen.
Aletta deelt mee dat er binnen Arbo-positief ook een persoon is die wel belangstelling heeft.
Volgende week zien ze deze persoon weer en kan ze gericht vragen. Actie Aletta/Johanna
Misschien een idee de oproep voor mantelzorgers te plaatsen bij de vacaturebank van Welzijn.
Navragen of dit mogelijk is. Actie: Carel?
Nogmaals de vraag of de nieuwsbrief van Welzijn wel bij alle mantelzorgers terecht komt.
De groep die het bloemetje hebben gehad, konden bij de aanvraag aangeven of ze de nieuwsbrief
wilden ontvangen. Hebben zij daarop negatief gereageerd, dan ontvangen zij dus ook geen
nieuwsbrief.
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Cluster Jeugd: we nemen vanavond afscheid van Annemiek en Veronique. De dames moeten
afscheid nemen omdat ze een onderneming hebben. De activiteiten zijn niet verenigbaar met hun
afvaardiging in de Adviesraad.
Vanuit hun achterban wil niemand als afgevaardigde in de Adviesraad zitten. Carel wil graag om de
tafel gaan met achterban. Aletta heeft connecties met een gepensioneerde Jeugdarts die mogelijk
geïnteresseerd is. Aletta geeft gegevens door aan Carel. Dan zal Carel een datum prikken voor een
“bijeenkomst” jeugd. Actie Carel.
Carel bedankt de dames voor hun inzet en deelt mee dat er een bloemetje voor hun klaarstaat.
Cluster MMB: Regina heeft een brief ontvangen van Jeroen Veltheer, deze brief gaat erover dat
Nederland sinds 2016 werkt aan het naleven van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met
een beperking of chronische ziekte. In een landelijk programma wordt gewerkt aan het uitvoeren van
plannen die de naleving van het verdrag moet bevorderen. Dit gebeurt voor het thema
“ervaringsdeskundigheid” door een samenwerking tussen belangenorganisaties: LFB, Ieder(in),
MIND, PerSaldo en de Coalitie voor Inclusie. Zij noemen zich “de Alliantie”. De Alliantie is onder
andere bezig een “adviespunt ervaringsdeskundigheid” op te zetten. Ze zoeken nu een
aanspreekpunt voor de gemeente Kampen. Regina is zoekende wat ze met deze brief moet. Ze wil de
brief doorsturen aan de leden maar bij nader inzien is het beter de brief eerst in het DB te bespreken.
Actie DB
Cluster Vrijwilligers: Carel wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering.
Cluster GGZ: geen bijzonderheden.
Cluster Ouderen: vergadert binnenkort.
Cluster Participatie: de afgevaardigden hebben gepolst bij Arbo positief of zij willen fungeren als
achterban. Hier hebben zij positief op gereageerd. Ze vergaderen 1x per 14 dagen. Er komen geen
notulen, maar als er onderwerpen zijn worden deze meegenomen.
Bernard heeft A4 uitgereikt met als titel “Bijstand en en/of rekeningen”
Lees deze goed door en verspreidt zo nodig in jullie clusters (A4 is bijgevoegd). Het cluster
Participatie zal aangeven of zij verder wil doorpraten over dit onderwerp.
9.
Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente
Gerlinde heeft een aantal papieren versies van de publieksversie Verordening Sociaal Domein liggen.
Belangstellenden kunnen deze meenemen.
10.
Rondvraag
Albert is bij een bijeenkomst van het cultuurbeleid geweest, vanuit Adviesraad waren ouderen en
sport vertegenwoordigd.
De Adviesraad heeft een mailtje van Margien Zwaveling gehad omtrent het aantal meldingen voor
maatschappelijke ondersteuning wat de afgelopen weken fors is toegenomen door invoering van het
abonnementstarief.
Het kan daarom voorkomen dat cliënten langer dan gebruikelijk moeten wachten op een
keukentafelgesprek. De Adviesraad heeft zorgen hoe dit verder gaat lopen, aangezien wachttijden
gaan oplopen. Daarnaast speelt de vraag of de zorgaanbieders dit allemaal aan kunnen.
Bernard en/of Gerlinde gaan kijken of er iemand iets over kan zeggen. Actie Bernard/Gerlinde
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10.
Sluiting
Om 21.34 uur wordt de vergadering gesloten.

Volgende vergadering woensdag 27 maart 2019.

Actielijst Ar-MO gemeente Kampen

Nr.

Onderwerp

Actie door

1.

Beleidsontw. Maatsch. Opv. en
beschermd wonen in Kampen

2.

Nadere evaluatie laaggeletterheid

Christian van
de Worp

Juni 2020

3.

Introductie nieuwe leden

Bernard

Apr. 2019

4.

WMO besluit 2019 (PGB-regels)

5.

Ervaringsdeskundig
Inclusiefbeleid Willem Scheffer

DB

6.

Actieplan statushouders.

Fanny

7.

Taakoverheveling inburgering

Fanny

7.

Sturingsinformatie P-wet

Fanny

8.

Clientenonderzoek P-wet, WMO
en Jeugd

9.

Begroting

ARMO

10. Handhaving sociaal domein

Wat

Wanneer

Voortgang

Zo nodig
agenderen

Evaluatie

Okt. 2019

Resultaten

4e Q 2019?

Eindevaluatie
en vervolg
Kamerbrief
tussenstand

1e en 2e Q
2019

Rapportage

2e Q 2019

Fanny (pUitkomsten
wet)
enquete
Leidinggeven Bezuinigingen/
de
taakstelling
Fanny

Nieuw beleid

2019

2e Q 2019
2e Q 2019
3e en 4e Q
2019

In vergadering
besproken

Nov. 2018
Februari 2019
Februari 2019
Februari 2019
Februari 2019
Februari 2019
Februari 2019
Februari 2019
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