Secretaris:
J. de Roo
Berklaan 18
8262 BK Kampen
T: 06-38924241
E: adviesraadmo@kampen.nl
W: adviesraadmokampen.nl

Verslag vergadering 10 juli 2019
Datum: woensdag 10 juli 2019
Plaats: Stadhuis Kampen, vergaderkamer IJsselmuiden
Tijd:
19:30 - 22:13 uur
Aanwezig:
Regina Minnema (vice-voorzitter)
Tonny Zweers (Vrijwilligers)
Hans Fien (Vrijwilligers)
Albert van der Scheer (Ouderen)
Albert van Dam (Ouderen)
Johanna de Roo (Participatie)
Aletta Matheus (Participatie)
Steffen Hofstra (GGZ)
Bernard Engberts (gemeente Kampen)
Gerlinde Fix (gemeente Kampen)

Gasten:
Irma van der Sloot
Nico Middelbos
Stefan Nijhuis
Afwezig:
Carel Diekerhof (voorzitter)
Annemarie Salverda (MMB)
Dirk Bakker (GGZ)

Toehoorders:
1.

1.
Opening
De vice-voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Speciaal welkom aan Irma
van der Sloot, Nico Middelbos en Stefan Nijhuis. Tonny heeft een toehoorder meegenomen, als
mogelijk opvolger.
Afwezig met kennisgeving: Carel, Annemarie en Dirk.
2.
Vaststellen agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
3.

Bespreekpunten adviesraad
*
Kennismaking wethouder Irma van der Sloot.
Irma stelt zich voor. De onderwerpen in haar portefeuille die een connectie hebben met de
Adviesraad zijn: armoedebeleid en Inclusiebeleid. Irma vertelt dat er gewerkt wordt aan de
Inclusieagenda, deze agenda wordt breed aangepakt. Het is belangrijk dat iedereen mee doet. Ook
zijn we bezig met de bewustwording binnen de eigen organisatie. In het najaar wordt de voortgang
van de Inclusieagenda in de gemeenteraad behandeld.
Inzake het Armoedebeleid zijn we bezig stille armoede te ontdekken en proberen we te onderzoeken
wat inwoners nodig hebben. Er is tot nu toe 2 maal een expertmeeting georganiseerd (Kampen
Armoedevrij) en de voorbereidingen voor de 3e meeting in het najaar zijn gestart.
Tonny vraagt waarom de meedoenbon gaat veranderen in een cadeaubon. Een cadeaubon is immers
niet te verzilveren bij (sport)verenigingen.
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Irma licht toe dat dit een suggesties van politieke partij GBK is (Gemeente Belang Kampen), deze
moet nog verder onderzocht worden. Ook is de suggestie gedaan kleinere coupures uit te geven.
Bernard deelt mee dat als dit doorgaat er administratief een zware belasting voor medewerkers
ontstaat, wel zijn er al veel verenigingen/instellingen die bijhouden hoeveel van de € 50,00 de
inwoner heeft gebruikt. Zit de inwoner aan het maximale bedrag dan declareert de
vereniging/instelling bij de gemeente. De inwoner heeft er dan geen omkijken meer na.
De Adviesraad wil meedenken met de evaluatie van meedoenbon alsmede de inclusie agenda. Actie:
DB.
Irma is tevens wethouder van Financiën, we hebben allemaal meegekregen dat de gemeente
Kampen flink moet bezuinigen. Er is een structureel tekort van ruim 6 miljoen, daarom moeten er
maatregelen genomen worden. Het college heeft aan de raad voorgesteld om tot een bezuiniging te
komen van in totaal 8 miljoen euro. Het bedrag is op 8 miljoen euro gezet, omdat we niet alleen het
te verwachten tekort willen opvangen maar ook geld willen overhouden om nieuwe plannen te
kunnen uitvoeren. Daarom is het bedrag van de bezuiniging hoger dan het tekort. Er is nog niet met
zekerheid te zeggen waarop we gaan bezuinigen er wordt gemeentebreed gekeken waar we kunnen
besparen, wat we zelf efficiënter kunnen doen, waar we kunnen verdienen en wat we wel en niet
gaan uitvoeren van onze nieuwe plannen. Niets is uitgesloten. De komende periode wordt gebruikt
om te kijken waar we kunnen besparen. Na deze inventarisatie worden er voorstellen gemaakt. Dat
wil niet direct zeggen dat alle voorstellen ook worden uitgevoerd. De gemeenteraad neem medio
november 2019 een besluit welke bezuinigingsvoorstellen worden doorgevoerd.
Vanuit de VNG wordt gelobbyd om meer geld bij het Rijk te krijgen. Voor de Jeugdwet hebben we
reeds eenmalig geld ontvangen. Het sociaal domein wordt gescreend maar we moeten in de hele
begroting “knijpen”. Ook moeten we goed kijken wat we kunnen uitvoeren uit het
coalitieprogramma.
Voor het onderwerp “bezuinigingen” is tevens aangeschoven Nico Middelbos, Nico is sinds 1 juni
concernmanager bij de gemeente Kampen en is betrokkenen bij het proces omtrent de
bezuinigingen.
De tekorten zijn als volgt opgebouwd:
*
Jeugd 2,1 miljoen (oorzaak: minder rijksbijdrage + meer kosten)
*
Wmo 1 miljoen: (oorzaak: door landelijke invoering abonnementstarief meer hulpvragen
*
Participatie 1,5 miljoen : (oorzaak: minder rijksbijdrage + meer kosten)
Geen overschot meer: formatie sociaal domein, loon- en prijsstijgingen, ONS
Vanwege de inwerkingtreding van het abonnementstarief zijn er tekorten op de WMO, deze regeling
heeft een aanzuigende werking. Veel inwoners hebben zich gemeld bij de gemeente met het verzoek
voor deze regeling in aanmerking te komen. Met als gevolg extra kosten voor gemeente Kampen.
Onze gemeenteraad heeft bureau BMC in de hand genomen om te komen tot
bezuinigingsvoorstellen. BMC heeft presentatie gemaakt, Nico loopt deze presentatie door
(bijgevoegd).
De hele organisatie heeft meegedacht over voorstellen, deze worden nu geïnventariseerd .
Er wordt gevraagd of je er met bezuinigingsvoorstellen binnen het sociaal domein uit komt, Nico
antwoordt dat dit waarschijnlijk niet kan, de raad heeft aangegeven bezuinigingsvoorstellen
gemeentebreed op te pakken.
Een van de aanwezigen vraagt of er rekening mee wordt gehouden dat de Wet Inburgering
(inwerkingtreding 1-1-2021) naar de gemeenten overgeheveld wordt. Hier wordt rekening mee
gehouden.
Pagina 2 van 5
Verslag vergadering Adviesraad MO Kampen 10-7-2019

In de presentie zit een tijdsplanning, het Dagelijks Bestuur zal kijken of de Adviesraad hier op enig
moment betrokken bij kan worden. Actie: DB
Is er nog wat te halen aan de inkomstenkant?
Nico antwoordt dat bijvoorbeeld de OZB heffing gemaximaliseerd kan worden. Daar zit nog enige
ruimte, dit wordt in beeld gebracht. Dit punt kan mogelijk meegenomen worden. Maar daar moet de
Raad wel mee instemmen. Er kan ook gekeken worden naar andere belastingen (toerist, hond).
Er wordt gevraagd of de komst van pleegkinderen naar Kampen erg drukt op de uitgaven. In deze
gevallen is het woonplaatsbeginsel van toepassing, de gemeente waar de voogd van het kind woont
betaald.
De vice-voorzitter dankt Irma en Nico voor de toelichting.
*

Eerste ervaringen met omgekeerde toets/integrale verordening sociaal domein
door Stefan Nijhuis
Stefan is bezig met implementatie van de regels. Momenteel is hij bezig de WMO werkprocessen
slimmer/praktischer in te richten, na gesprekken met betrokkenen zijn er nu 2 stappen tussen uit
gehaald.
Stefan vertelt dat alle medewerkers op cursus zijn geweest om optimaal te werken met deze nieuwe
werkwijze.
Naar de Raad is een nota gestuurd over de eerste bevindingen (bijgevoegd).
Wij zijn er blij mee, wat de inwoner krijgt hangt af van situatie. Dit werkt goed. De inwoner wordt
gehoord en indien mogelijk op maat geholpen. Er staan een aantal voorbeelden in de bijgevoegde
nota.
Toch plaats Johanna een kanttekening dat niet alle inwoners weten van het bestaan van alle
regelingen. De 110% regeling is moeilijk communiceren met name onder de werkende armen.
Ook de rol van de onafhankelijke cliëntondersteuner is niet duidelijker geworden. De
inwoner weet nog niet goed de weg. Hier is nog veel te winnen.
Pauze
4.
Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken.
*
Vervroegde overdracht secretariaat en afvaardiging cluster Ouderen.
Gjalt is vanavond verhinderd en heeft taken per direct overgedragen aan Albert van Dam. Er volgt
nog afscheid voor Gjalt. Actie: Carel
*
Raadsinformatieavond over het klantenbestand Participatie met fracties. Een aantal van ons
was daarbij aanwezig, er zijn geen vragen over de meegezonden presentatie.
*
Adressenlijst, Johanna heeft deze aangepast met het verzoek deze goed te bekijken en
eventuele wijzigingen aan haar te mailen.
*
Cluster Mantelzorg
Er is weer een cluster Mantelzorg, Regina is overgestapt van MMB naar Mantelzorg. Er zijn 6 leden.
In september komt Ursula Penninkhof meekijken of de afvaardiging in Adviesraad wat voor haar is.
*
Gebruik vergaderruimte Margaretha.
Verzoek om bij het reserveren duidelijk je naam en de naam van het cluster door te geven. Dit ten
behoeve van de Facturatie, zodat duidelijk is waar de kosten op geboekt moeten worden.
*
Mobiliteitsavond Bernard heeft enkele reacties gehad voor geïnteresseerden voor zo’n
avond. In het cluster ouderen wordt de volgende vergadering geïnventariseerd of er
belangstellenden zijn.
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5.
Verslag van de vergadering van 24 april 2019 (bijgevoegd)
Onder punt 4 beleidsregels WMO actie Bernard -> is doorgegeven, Adviesraad heeft daarop een mail
van Monique ontvangen.
Onder punt 8 -> dit ritprijzen gaan niet per 1 juli maar per 1 augustus omhoog.
Onder punt 9 -> congres Landelijke Clientenraden -> er is een oud adres gebruikt, Johanna heeft een
correctie verstuurd.
- > wijzigingen binnen gemeentehuis per 1 april -> dit volgt na het zomerreces.
*
Zie actielijst.

Bespreking actielijst.

6.

Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters.
*
Notulen cluster vrijwilligers zijn ontvangen. Verzoek aan alle clusters is om notulen
aan Regina te mailen voor plaatsing op de website.
7.

Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente.
Het sociaal domein is momenteel voornamelijk bezig met bezuinigingen (voorstellen).

8.

Rondvraag.
Op 18 september wordt een avond georganiseerd voor alle leden en clusterleden als dank
voor hun inzet. Ook is dit een moment om de Adviesraad wat meer body te geven, er wordt daarom
gevraagd aan de (cluster)leden een aspirant lid mee te nemen. Er is die avond een uitleg over de
Adviesraad en Gert Zomer is uitgenodigd om een “pep-talk” te geven. Uitnodiging volgt.
9.
Sluiting.
Om 22:13 uur sluit de vice-voorzitter de vergadering.

Volgende vergadering woensdag 25 september 2019
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Actielijst Ar-MO gemeente Kampen
Nr.

Onderwerp

Actie door

Wat

Wanneer

Voortgang

Zo nodig
agenderen

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

Christian van
de Worp

Juni 2020

3.

Introductie nieuwe leden

Bernard

Najaar
2019

4.

WMO besluit 2019 (PGB-regels)

5.

Ervaringsdeskundig
Inclusiefbeleid Willem Scheffer

6.

Actieplan statushouders.

7.

Taakoverheveling inburgering

1.
2.

8.

Clientenonderzoek P-wet, WMO
en Jeugd

9.

Begroting

ARMO

10. Handhaving sociaal domein

DB

Evaluatie

Okt. 2019

Resultaten

4e Q 2019?

Eindevaluatie
en vervolg
Kamerbrief
Fanny
tussenstand
Fanny (pUitkomsten
wet)
enquete
Leidinggeven Bezuinigingen/
de
taakstelling
Fanny

Fanny

Nieuw beleid

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

In vergadering
besproken

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