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

Verslag vergadering 25 september 2019
Datum: woensdag 25 september 2019
Plaats: Stadhuis Kampen, vergaderkamer IJsselmuiden
Tijd:
19:30 - 21:20 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)
Annemarie Salverda (MMB)

Ursula Penninkhof (Mantelzorg)
Afwezig:
Dirk Bakker (GGZ)
Steffen Hofstra (GGZ)
Bernard Engberts (gemeente)
Gerlinde Fix (gemeente)

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Speciaal welkom aan Ursula
Penninkhof die vandaag voor het eerst namens het cluster mantelzorg aanwezig is. Annemarie heeft
een toehoorder meegenomen, als mogelijk opvolger in het cluster MMB.
2.
Vaststellen agenda.
Het inspreekmoment van 26 september wordt toegevoegd en als eerste punt behandeld. Punt 7 van
de agenda vervalt i.v.m. de afwezigheid van Bernard. De agenda wordt vastgesteld.
3.
Bespreekpunten adviesraad
* Voor het inspreekmoment heeft het DB een concept rondgestuurd en dit wordt nu besproken. De
voorzitter heeft contact gehad met de griffie en begrepen dat de inspreektijd beperkt is tot 5 minuten
per spreker. Dit betekent dat er geschrapt moet worden in de tekst. De uitgebreide versie kan dan als
hand-out naar de gemeenteraadsleden toe. Er worden enkele tekstuele wijzigingen voorgesteld en
door de voorzitter overgenomen. Ook kan volgens enkele leden wat scherper geformuleerd worden.
Er wordt iets uitgebreider ingegaan op het dilemma van wel of niet meedoen met werkgroepen.
Afgesproken wordt dit wel in de tekst te laten staan en t.z.t. te beslissen hoe wij mee willen denken.
De voorzitter zal de tekst van het concept aanpassen en drie leden zeggen toe de tekst te zullen lezen
en van commentaar te voorzien. Dit moet op korte termijn, daarom wordt voor deze oplossing
gekozen.
 Informatienota over de voortgang implementatie Wet verplichte GGZ (wvggz) en de Wet Zorg
en Dwang (Wzd) die per 1 januari ingaan wordt voor kennisgeving aangenomen.
 De brief die de MOraad heeft gestuurd aan het college inzake de bezuinigingen is beantwoord
in algemene termen
 De nota omgekeerde toets wordt voor kennisgeving aangenomen
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Over de informatienota voortgang lokale uitvoeringsagenda VN-Handicap wordt afgesproken
dat wij dit proces op de voet zullen blijven volgen.

Pauze

4. Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
Wie naar de startbijeenkomst van het programma “geweld hoort nergens thuis” wil gaan, wordt
verzocht zich via Gerlinde op te geven.
Carel heeft contact gehad met Gjalt, die zal bij de volgende vergadering zijn zodat er afscheid
genomen kan worden. Voor Tony zal de volgende vergadering ook de laatste zijn als
vertegenwoordiger van de vrijwilligers, van haar zal dan ook afscheid genomen worden. Haar
opvolging is inmiddels geregeld in de persoon van Albertine Wierda.
5. Verslag van de vergadering van 10 juli 2019
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.
De aktielijst wordt doorgenomen, hier zijn geen wijzigingen.
6. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters
 De notulen van het cluster MMB zijn binnen. Het cluster is actief geweest bij het Full Color
Festival en het Stripspektakel. De week van de Toegankelijkheid (7 tot en met 19 oktober)
wordt vanuit de Gemeente georganiseerd. Het nieuw opgezette oogcafe was een groot
succes, er kwamen rond de 40 bezoekers. Op 5 november wordt dit opnieuw georganiseerd.
 Het cluster Participatie organiseert in samenwerking met ArboPositief op 5 november een
lunch voor de doelgroep bij EetZe.
 Het cluster Vrijwilligers vergadert volgende week.
 Het cluster Ouderen heeft vergaderd, de notulen komen nog. Belangrijkste punten waren de
komst van een hospice in Kampen en drempels.
7. Rondvraag
 Annemarie vestigt de aandacht op de mogelijkheid van PR voor de MOraad via de
gemeentepagina in de Brug. Dit zal door het DB opgepakt worden.
 Carel meldt dat hij is geïnterviewd met als aanleiding de bezuinigingen.
 Tony wil graag een afspraak met Carel voor een radio-interview.
 We kunnen vaststellen dat de bijeenkomst van 16 september j.l. een succes was. Er waren een
kleine 40 mensen die met elkaar in gesprek zijn geweest en informatie hebben gekregen over
de MOraad. Met dank aan Regina voor de organisatie.
8. Sluiting.
Om 21:20 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Volgende vergadering woensdag 30 oktober 2019
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Actielijst Ar-MO gemeente Kampen
Nr.

Onderwerp

1.

Beleidsontw. Maatsch. Opv. en
beschermd wonen in Kampen

2.

Nadere evaluatie laaggeletterheid

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

8.

Clientenonderzoek P-wet, WMO
en Jeugd

9.

Begroting

Actie door

ARMO

10. Handhaving sociaal domein

DB

Wat

Wanneer

Voortgang

Zo nodig
agenderen

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

Pagina 3 van 3
Verslag vergadering Adviesraad MO Kampen 10-7-2019

