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Verslag vergadering 26 september 2018
Datum: woensdag 26 september 2018
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden
Tijd:
19:30-21:57 uur
Aanwezig:
Carel Diekerhof (voorzitter)
Regina Minnema (vice-voorzitter)
Annemarie Salverda (MMB)
Martin Groen (Mantelzorg)
Johanna de Roo (Participatie)
Aletta Matheus (Participatie)
Steffen Hofstra (GGZ)
Tonny Zweers (Vrijwilligers)
Veronique Renting (Jeugd)
Annemieke Terpstra (Jeugd)
Bernard Engberts (gemeente Kampen)
Gerlinde Fix (gemeente Kampen)

Gasten:
Jan Peter van der Sluis (wethouder)
Joyce van den Berg (gemeente Kampen)
Esther Koek (gemeente Kampen)
Poem ter Mors (gemeente Kampen)
Geke Arts (gemeente Kampen)
Afwezig:
Hilga van Schellen (Mantelzorg)
Dirk Bakker (GGZ)
Hans Fien (Vrijwilligers)
Gjalt Kootstra (secretaris)
Johan Vermeulen (Ouderen)
Toehoorders:
Albert van der Scheer

1.
Opening
Carel opent de vergadering en heet een ieder welkom. In het bijzonder wethouder Jan Peter van der
Sluis, Joyce van den Berg en Esther Koek.
Poem ter Mors en Geke Arts schuiven later aan omdat zij hun onderwerp eerst in The Take in
IJsselmuiden bespreken.
Fenny Lodewijk is met onmiddellijke ingang gestopt als lid van de Adviesraad, omdat zij heeft een
baan heeft. Vanuit de Adviesraad zal een bloemetje gestuurd worden. Actie Gerlinde.
Er wordt een moment stilgestaan bij het overlijden van Frank Lichtendahl. De voorzitter attendeert
de aanwezigen op het gedenkboekje.
2.
Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld, het is een volle agenda.
3.
Welkom wethouder J.P. van der Sluis
De wethouder vraagt of de aanwezigen zich willen voorstellen en wat hun rol is binnen de
Adviesraad. Daarna stelt de wethouder zich zelf voor. De onderwerpen die in deze Adviesraad voorbij
komen zitten veelal in zijn portefeuille, behalve Jeugd en armoedebeleid. Deze vallen respectievelijk
onder verantwoordelijkheid van wethouder Geert Meijering en Irma van der Sloot.
Zijn er vragen voor de wethouder:
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Regina vraagt naar het WMO abonnement van € 17,50 dat ingaat per 1 januari 2019. Hoe gaat de
gemeente Kampen hier mee om. Afgesproken wordt dat Regina een mail stuurt en dat er in een
latere vergadering op teruggekomen wordt. Actie Regina.
Een lid vraagt of de wethouder nog vragen aan de Adviesraad heeft, de adviesraad kan de
ambtenaren ook ondersteunen. De ambtenaren worden zich wel bewuster van de rol en positie en
de inbreng van de Adviesraad. De wethouder wil weten waar knelpunten liggen, maar wil ook input
uit de samenleving. Hij refereert naar de expertmeeting (Kampen Armoedevrij) die in november
plaatsvindt. Daar wordt ook gekeken naar de 110% norm. Niet alleen naar regels kijken maar ook
naar doel.
Er wordt ook opgemerkt dat de Adviesraad weinig genoemd wordt in de samenleving (media). De
Adviesraad wil meer naamsbekendheid.
De voorzitter refereert nog aan de brief die de Adviesraad heeft gestuurd naar het College, omtrent
het uiten van zorgen over een kwetsbare groep die niet meer bij Impact binnenkomt.
Impact heeft gelden ontvangen voor een ondernemingsplan en veranderplan, zodat ze kunnen
ombuigen naar een modern leer-werk bedrijf. Impact krijgt zo een steviger positie en er gaan meer
projecten naar Impact. Nu lijkt het alsof we concurrenten zijn. Het bestand van bijstandsklanten
wordt gescreend en we gaan kijken wie er naar Impact kan. Het is jammer dat er een negatieve
landelijke discussie is, dat werkplaatsen uitgekleed worden. Wij proberen dit om te turnen naar een
ander positief model. We moeten elkaars kwaliteiten benutten.
De wethouder blijft nog even om de vergadering te volgen.
4.

Bespreekpunten adviesraad
*
Omgekeerde modelverordening sociaal domein.
Henk van Deutekom is er vanavond niet bij. Henk heeft het college een overzicht gestuurd met de
suggesties die zijn gedaan. Dit overzicht is ook als bijlage verzonden naar de leden van de adviesraad.
Daarin is te lezen of en hoe de opmerkingen in het definitieve concept zijn verwerkt. De verordening
is gisteren in het college behandeld en zij hebben conform besloten.
De adviesraad zal een adviesbrief schrijven en daarin verzoeken betrokken te blijven bij de
(voortgang) van de implementatie. Actie Carel.
*
Rapportage rekenkamer/resultaten netwerkplatform.
Het rekenkamerrapport is omvangrijk en kritisch naar het college. Hoe gaan we er verder mee?
Esther deelt mee dat zij is geïnterviewd in juli 2017, het rapport is verschenen in juni 2018, we zijn
dus nu een jaar verder. Verschillende aspecten zijn reeds achterhaald.
Esther deelt mee dat het team anders is gaan werken. Het is een kwestie van experimenteren.
Tijdens het interview bestond het team Werk uit 4 personen en er waren toen veel
bijstandsgerechtigden. Niet alle klanten waren in beeld. Esther benadrukt dat er ook goede dingen in
rapport staan. Dat het Netwerkplatform niet is gelukt heeft meerdere aspecten. We zijn er niet mee
gestopt, maar er wel in een afgeslankte vorm mee verder gegaan.
Opmerking vanuit de Adviesraad: dit heeft de directeur van Impact niet gecommuniceerd in onze
februari vergadering waar hij te gast was. Adviesraad was toen ook kritisch, Frank was ook bij deze
vergadering en had ook de nodige kennis.
Er wordt gevraagd of er kennisverlies is door personele wisselingen. Esther antwoordt dat het team
Werk sterk is uitgebreid. Er is dus geen kennisverlies. We zetten sterk in op ons personeelsbestand.
Dit staat ook wel in het rapport. We zijn “achterstallig onderhoud” aan het wegwerken. Het is de
bedoeling iedereen op een passend traject te krijgen. De adviesraad wil dit graag volgend jaar
terugzien op de agenda. Actie DB/actielijst
Esther: op 9 oktober is er een kenniscarrousel in het teken van de re-integratie, dit wordt gegeven
door de medewerkers van team werk. De uitnodiging wordt verstuurd. Actie Gerlinde.
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Joyce van den Berg is hier in haar rol als ambassadrice. Haar doel is krachten te bundelen, te kijken
wat er nodig is om op cliënt niveau een positieve invulling te geven en pragmatisch te werken.
Er wordt gekeken naar de behoefte van cliënten en de markt (vraag en aanbod).
Als voorbeeld noemt ze het project Europarcs in Biddinghuizen, hier zijn 21 kandidaten gestart, voor
hen is vervoer geregeld via Impact,
Carel vraagt of het aantal bijstandsgerechtigden minder wordt. Joyce legt uit dat de stap naar een
baan voor een aantal heel groot is. Het in beweging krijgen van mensen is ook belangrijk. Langzaam
kunnen hun uren uitgebreid worden.
Er wordt opgemerkt dat er interviews zijn afgenomen onder mensen die in de doelgroep zitten. Zij
stromen snel uit. Onder deze Europarcs cliënten zijn er veel met “problemen”. Zij stromen part time
uit.
Wij werken met participatieladder (tredes), deze cliënten gaan één of meerdere tredes omhoog op
deze ladder.
Er wordt gevraagd hoe Joyce terugkijkt op de afgelopen periode. Zijn er speerpunten afgesproken. In
januari/februari komt er een terugkoppeling. Het ambassadeurschap is cruciaal. Werkgevers vinden
het vaak moeilijk de omslag te maken. Daarom is het nodig het gesprek met werkgevers aan te gaan.
Heeft de geholpen cliënt ook een positief gevoel? Joyce kan hier volmondig ja op antwoorden.
*
Middelengebruik jongeren en jongvolwassenen in de gemeente Kampen door Poem
ter Mors en Geke Arts (beide gemeente Kampen)
Poem geeft een toelichting bij dit onderwerp en zegt dat hij de Adviesraad in een vroeg stadium er
bij wil betrekken. In de afgelopen jaren zijn er door professionals in Kampen zorgen geuit over een
mogelijke toename van druggebruik onder jongeren in Kampen. Ook wil de gemeente meer
informatie en cijfers over het gebruik van alcohol en softdruggebruik.
De gemeente heeft daarom een opdracht gegeven aan Mainline een onderzoek uit te voeren. Er zijn
interviews gehouden met professionals en jongeren. In 2 weekenden is Mainline de stad ingegaan
om met diverse personen het gesprek aan te gaan.
De vraag van Poem is wat valt de Adviesraad op en hebben jullie tip/suggesties om mee te nemen.
Het valt op dat ouders het niet belangrijk vinden dat hun kinderen veel drinken (deden zij vroeger
ook…) of dat ze lachgas gebruiken. Ook is er nauwelijks contact met sportvereniging.
Waarom accepteren ouders het drankgebruik van hun kinderen? Er zijn “stromingen” die dit
tolereren.
Ouders weten vaak niet van “de hoeveelheid” drankgebruik van hun kinderen. In feite moet je op de
basisschool al met voorlichting beginnen. Dan zijn ouders nog betrokken. Daar moet de
bewustwording gecreëerd worden. We zijn op zoek naar wat werkt.
Geke noemt nog de veiligheid en handhaving. Hoe betrek je sport erbij
Mogelijkheden zoeken naar ander levenspatroon. Supermarkten er bij betrekken (verkoop
sigaretten/alcohol).
Het nieuwe college heeft ook speerpunten. Deze zijn opgenomen. De gemeente wil op een positieve
manier met sportkantines aan de gang en ze gezonder maken.
Niet alleen de focus op drank en drugs en lachgas, ook letten op weerbaarheid, gokken, verslaving,
gezond gedrag.
Stap 1 is de organisatie bewuster maken. Ook is er een rol voor BOA’s. In bepaalde kroegen wordt
geschonken aan 18-.
Er wordt gevraagd naar een groep jongeren die te oud is voor de kinderdisco en nog niet de kroeg in
mag.
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Een aantal zit in keten, die zijn wel in beeld. Wellicht iets organiseren voor deze groep tussen de 14
en 18 jaar. Belangrijk is de jongeren hierbij te betrekken en iets structureels te bedenken
(klankbordgroep). Poem vindt het jammer dat er geen jongerenraad meer in Kampen is.
Een aantal jongeren heeft veel problemen tegelijkertijd en geen volledige dagbesteding. Zij zoeken
lichtpuntjes in drank en middelengebruik. Wellicht een link naar re-integratie. Een
ervaringsdeskundige voorlichting laten geven aan deze groep maakt wellicht indruk. Poem en Geke
komen graag in januari 2019 terug om de stand van zaken te delen. Actie DB/Actielijst
5.

Mededeling en ingekomen/uitgegane stukken
Brief gemeente Kampen (zie bijlage).
Eén van de brieven is reeds besproken (Impact), meedoen en armoedebestrijding zijn geen
vragen/opmerkingen over. Van beide kanten bewaken.
Proeftuin
Vorige week is een bijeenkomst geweest om de uitkomsten van de QuickScan te bespreken. Er zijn
een aantal aanbevelingen gedaan. Carel heeft wat op papier gezet. Dit wordt binnenkort besproken
met een groepje. De uitkomsten worden teruggekoppeld in de volgende vergadering. Actie DB.
6.
Verslag van de vergadering van 27 juni 2018
Dit verslag is tijdens de extra vergadering niet besproken. Er staat een actiepunt van Hilga op. V.w.b.
de evaluatie van de keukentafelgesprekken heeft Bernard verslagen van een aantal jaren
teruggezocht en contact gezocht met Steffen. Het is niet meer na te gaan hoe en waarom dit punt op
de actielijst is gekomen. Dit punt kan meegenomen in de evaluatie van de omgekeerde VO.
Verslag wordt vastgesteld.
7.

Verslag van de vergadering van 29 augustus
Verslag wordt vastgesteld. Het punt “Wortmanflat” van de actielijst schrappen.

8.

Voorstellen voor de raad
Geen

9.
Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters
Vrijwilligers: besloten andere lijn te volgen. St. Welzijn gaat hen helpen/ondersteunen. Op 1 oktober
is een bijeenkomst. Proberen meer mensen te krijgen.
MMB: heeft flyer rondgemaild inzake Week van de Toegankelijkheid.
10.
Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente
*
N.a.v. de bijeenkomst proeftuin clientenparticipatie is besproken een voorzet te geven. De
suggestie is om voor nieuwe leden te schetsen hoe de gemeentelijke organisatie er uit ziet. Dit eerst
in het DB bespreken. Actie DB
*
Op 4 oktober is er een bijeenkomst omtrent het verschuiven van de betaaldatum uitkering,
Gerlinde verstuurt het vergaderverzoek. Degene die belangstelling heeft kan zich aanmelden. Actie
Gerlinde.
*
Expertmeeting Kampen Armoedevrij wordt op vrijdag 23 november 2018 gehouden.
*
Ondersteuning clusters vanuit Welzijn is mogelijk, vroeger was samenstelling cluster anders.
Er zijn geen kaders geschetst. Hoe draai je je cluster, tip wees als afgevaardigde geen
voorzitter/secretaris.
11.
Rondvraag
*
Bernard vertelt over de gezondheidssituatie van zijn vrouw, hij hoopt zich te kunnen blijven
inzetten voor de Adviesraad.
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*
Martin; op 10 november is het Mantelzorg dag, op 9 november is Het Feest der Herkenning.
Mantelzorgers kunnen zich hier voor opgeven, met als doel: er een dagje uit zijn.
*
Omtrent het regionale advies PGB beschermd wonen hebben jullie de verzonden mail
ontvangen. Het finale advies van de regio is niet ontvangen.
*
Bernard deelt mee dat er vanaf 1 augustus 2018 de nieuwe vervoerder voor het WMO
vervoer is. Niet alles gaat goed. Als jullie wat horen of als er klachten zijn laat het dan weten volgens
de instructies in de brief.
12.
Sluiting
Om 21.57 uur wordt de vergadering gesloten.
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Actielijst Ar-MO gemeente Kampen

Nr.
1.
2.

Onderwerp
Beleidsontw. Maatsch. Opv. en
beschermd wonen in Kampen
Middelengebruik jongeren en
jongvolwassenen

3.

Nadere evaluatie laaggeletterheid

4.

Implementatie vervoer

5.
6.
7.

Actie door

Christiaan
van de Worp
Hetty/Janink
a

Nationale ombudsman
rapportage
Evalutie omgekeerde
toets/keukentafelgesprek
Uitstroom impact

Wat

Wanneer

Voortgang

Zo nodig
agenderen

Voortgang

Jan. 2019

Evaluatie

Nov. 2018

vergadering
besproken

September 2018

Nov. 2018

AR

Esther/Joyce

In

Sept. 2018
Evaluatie

Juni 2019

Voortgang

Maart 2019

September 2018
September 2018
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