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Verslag vergadering 27 juni 2018
Datum: woensdag 27 juni 2018
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden
Tijd:
19:30-21:50 uur
Aanwezig:
Carel Diekerhof (voorzitter)
Gjalt Kootstra (secretaris)
Regina Minnema (vice-voorzitter)
Tonny Zweers (Vrijwilligers)
Annemarie Salverda (MMB)
Johan Vermeulen (Ouderen)
Martin Groen (Mantelzorg)
Fenny Lodewijk (Participatie)
Johanna de Roo (Participatie)
Hans Fien (Vrijwilligers)
Veronique Renting (Jeugd)
Annemieke Terpstra (Jeugd)
Bernard Engberts (gemeente Kampen)
Gerlinde Fix (gemeente Kampen)

Gasten:
Henk van Deutekom
Afwezig:
Hilga van Schellen (Mantelzorg)
Steffen Hofstra (GGZ)
Dirk Bakker (GGZ)
Toehoorders:
-

1.
Opening
Carel opent de vergadering en heet een ieder welkom. In bijzonder verwelkomt hij Veronique
Renting en Annemieke Terpstra die het Cluster Jeugd gaan vertegenwoordigen. Ook te gast Henk van
Deutekom die de Omgekeerde Modelverordening Verordening Sociaal Domein komt toelichten.
2.
Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3.

Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken
*
Introductie cluster Jeugd; Veronique en Annemieke stellen zich kort voor en vertellen
hun affiniteit met het cluster Jeugd. Voorzitter is verheugd dat het cluster weer bemenst is,
voor vergaderruimte kunnen ze terecht bij Ma-greet aan de Burgwal. Factuur mag naar de
gemeente.
*
Beheerder website; Gjalt beheert de website van de Adviesraad. Volgend jaar zit de
maximale termijn van Gjalt binnen de Adviesraad er op. Vorige vergadering is afgesproken dat
eventuele belangstellenden zich kunnen aanmelden. Niemand heeft zich aangemeld. Regina
heeft in de laatste vergadering van het DB aangegeven dat wanneer er geen belangstelling is
vanuit de leden zij dit voor haar rekening wil nemen. Bij deze wordt besloten dat Regina het
beheer van de website gaat overnemen.
*
Voortgang AVG (toestemmingsverklaring); Gjalt heeft de verklaring rondgemaild en
ontvangt deze graag ingevuld retour. Vervolgstap in deze procedure is de
geheimhoudingsverklaring (alleen voor DB). Stap 3 is de privacyverklaring, deze hoeft niet
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ondertekend te worden, een ieder ontvangt deze. Tip: binnenkort is er een informatieavond
op het Stadhuis inzake de AVG.
*
Bespreking aanbod Zorgbelang Overijssel; de Adviesraad was vorige vergadering niet
enthousiast om in regionaal verband mee te doen. In de meegestuurde bijlage voor deze
vergadering staan een aantal modules waaraan we mee kunnen doen. Voorzitter vraagt hoe
de leden er tegen aankijken. Johanna ziet niet de toegevoegde waarde, het “lidmaatschap aan
de Adviesraad”kost nu al veel tijd.
Gezien het aantal aanmeldingen zijn andere gemeenten ook niet enthousiast. Zwolle neemt
wel alle modules af. Annemarie vraagt wat de consequenties zijn als we niet mee doen. Dit zal
niet veel zijn, ga je wel meedoen dan kost dit extra inzet van een aantal leden. Tonny zegt als
wij onze stukken ook nog regionaal moeten afstemmen wordt dit een hele klus. Als we denken
belangrijke stukken te missen kunnen we alsnog aanhaken.
Johanna denkt wel dat het regionale voorzittersoverleg van belang kan zijn. Carel zal een mail
sturen dat we het op prijs stellen wel de verslagen van de diverse bijeenkomsten te
ontvangen. Dat stelt ons in de gelegenheid om enigszins inzicht te krijgen in de diverse
overleggen en behandelde materie. Dat kan ons wellicht helpen bij het maken van
toekomstige afwegingen m.b.t. het al dan niet gaan deelnemen aan meer(dere) modules.
Gjalt merkt nog op dat de module inzake Jeugd gratis is, het cluster zal over deelname
nadenken

4.
Verslag van de vergadering gehouden op 23 mei 2018
*
N.a.v. van het verslag vraagt Martin (bij afwezigheid van Hilga) naar de actie van Hilga op
pagina 2 -> Hilga zou komen met datum wanneer het voorval mbt regiotaxi doorverwijzing naar St.
Welzijn speelde. Actie Hilga
*
Blz. 4 punt 7-> inzake Regiotaxi, Annemarie vraagt wat er gaat gebeuren met de Regiotaxi,
brief is verzonden aan de gebruikers maar nu is het stil. Men verwacht updates.
Bernard deelt mee dat er achter de schermen wordt gewerkt, maar dat er in feite voor de gebruikers
nauwelijks iets wijzigt behalve het telefoonnummer en een nieuwe pas (deze wordt thuisgestuurd
door de vervoerder). Verder is de hoogte van de bijdrage afhankelijk of gereisd wordt in de spits of
daluren.
Deze week ontvangen de leden van de Adviesraad een mail van Hetty de Kroon en/of Janinka Meijers
waarin de folder staat die gedrukt gaat worden. Leden graag kijken of inhoud begrijpelijk is en
eventuele opmerkingen aan de dames doorgeven.
*
Gjalt vraagt naar de proeftuin. Bernard deelt mee dat er waarschijnlijk een september een
bijeenkomst wordt georganiseerd.
*
Regina heeft contact gehad met een cliënt met NAH. Deze cliënt wil graag in contact met de
nieuwe vervoerder om zijn situatie uit te leggen. Gaat Bernard regelen. Actie: Bernard. Als gevolg van
deze opmerking is er enige discussie om deze kwetsbare groep. In het DB zal er overlegd worden hoe
om te gaan met begeleiding bij bepaalde soorten vervoer. Actie DB.
Actielijst
Bernard heeft onderzoek gedaan hoe het item “evaluatie keukentafelgesprek” op de actielijst terecht
is gekomen. Dit is niet te achterhalen. Martin suggereert dat deze term wellicht door de rapportage
van de ombudsvrouw op de actielijst is gekomen. Bernard gaat dit verder onderzoeken. Actie
Bernard.
Punt 1 kan van de actielijst.
Gerlinde heeft bij Tamara geïnformeerd naar de voortgang van het project Wortmanflat.
Onderstaand de inhoud van de mail:
Hierbij in het kort de voortgang van de werkwijze in de Flevowijk.
Zoals ik de vorige keer heb toegelicht in de MO adviesraad.
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Het Wortmanproject was al beëindigd voordat ik als wijkverbinder aan de slag ging.
Wortmanproject hebben we geëvalueerd, wat ging goed en wat niet.
Vanuit dit uitgangspunt zijn we een buurtnetwerk gestart, niet gericht op enkel de wortmanflats, maar Flevowijkbreed.
Het buurtnetwerk komt een ochtend per maand bij elkaar. De ochtend is in 2 delen opgesplitst.
1.
Casusoverleg – hierin komen maatschappelijk werk, wijkagent, deltawonen, welzijnswerker en de wijkverbinder bij elkaar,
om casussen te bespreken die organisatie overschrijdend zijn.
2.
Buurtnetwerk, waar iedereen welkom is, wijkbewoners met leuke initiatieven of met knelpunten die ism met deelnemers van
het buurtnetwerk opgepakt kunnen worden.
Het casusoverleg gaat momenteel goed, de leden weten elkaar te vinden en werken steeds beter samen. We weten elkaar te vinden als
we elkaar nodig hebben.
Buurtnetwerk overleg loopt nog niet helemaal vloeiend. Om beter inzicht te krijgen van de doelstellingen in de wijk, willen wij, zodra
het nwe college gesetteld is, een bijeenkomst organiseren
(in aanwezigheid van de evt. nwe wijkwethouder) om de doelstellingen in de wijk scherp te krijgen. Dit willen wij gaan doen met
behulp van de wijkanalyse van de Flevowijk die in opdracht van de gemeente is gemaakt.
Hierboven een korte schets over de stand van zaken in de Flevowijk. Zodra ik meer nieuws heb zal ik dit bij jou melden.

5.
Bespreekpunten adviesraad
*
Stimulanz: omgekeerde modelverordening sociaal domein door Henk van Deutekom
Henk is reeds 2x bij de Adviesraad geweest, vanavond vertelt hij over de Modelverordening middels
een presentatie (bijgevoegd).
Aan het eind van de presentatie vraagt Henk wat de leden er van vinden en of ze aandachtspunten
hebben.
Bij de bespreking van de beleidsregels zijn suggesties gegeven en opgenomen. Er wordt aan Henk
gevraagd of er een tijdspad opgenomen kan worden. Als er geen termijnen genoemd worden is het
te vrijblijvend.
Complimenten van de secretaris; Verordening past in het Inclusief denken. Wordt vanuit de Burgers
benaderd. Hij hoopt dat de gemeenteraad dit wil omarmen. Johanna hoopt dat het lukt al de
hoofdstukken goed terug te zetten naar de Burger. Het stuk is vrij uitgebreid. Henk antwoordt dat de
gemeente een aantal regelingen verplicht is op te nemen. Consulenten kunnen nu anders werken: de
hulpvraag van de burger staat voorop. Carel vraagt hoe de medewerkers nu anders denken/werken.
De medewerkers hebben scholing in de vorm van de “omgekeerde” toets. Bernard vertelt dat hij al
naar de 2e sessie van de omgekeerde toets is geweest. Hij is hier positief over. Henk vraagt hoe de
Adviesraad betrokken wil worden bij de vervolgstappen. Afgesproken wordt dat er bij “groen licht”
een concept gestuurd wordt aan de Adviesraad. Waarschijnlijk kan de Adviesraad in september zijn
advies geven, Henk staat open voor suggesties.
Gjalt heeft een aandachtspunt voor Henk in het kader van het Inclusief denken. Hier wordt iemand
voor aangetrokken, betrek deze persoon ook bij wat je doet.
*
Bespreking coalitieprogramma Nieuwe Energie
Voorzitter vraagt of er in het coalitieprogramma voor de Adviesraad belangrijke zaken in staan of
missen we wat?
Martin heeft gelezen dat de nieuwe coalitie dichter bij de inwoners wil staan. Waarom kun je bij
Burgerzaken en de loketten van Sociaal Domein alleen op afspraak komen? De site wordt op een
telefoon bekeken en blijkt dat dit alleen voor Burgerzaken geldt. Dit voorkomt dat burgers lang
moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn.
Bij het hoofdstuk Digitalisering is het fijn dat er gedacht wordt aan inwoners die moeite hebben met
digitalisering. Ook de Inclusieve samenleving wordt genoemd.
Carel zegt dat het coalitieprogramma er mooi uitziet al kan het wat concreter. Jammer dat de
Adviesraad niet genoemd wordt. Het zou mooi zijn als de wethouder in onze vergadering komt ->
Bernard deelt mee dat wethouder J.P. van der Sluis de septembervergadering van de Adviesraad in
zijn agenda heeft genoteerd.
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6.
Geen

Voorstellen voor de raad

7.
Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters
Cluster Mantelzorg: is 2 weken geleden bijeengeweest over het voortbestaan van het cluster. Hilga
en Martin zijn de trekkers. Het lukt niet om andere “trekkers” te krijgen. Het idee is nu jonge
mantelzorgers aan te trekken. Dit willen ze doen vanuit de lijst die Welzijn heeft van mensen die het
Mantelzorgcompliment ontvangen hebben. Ze willen deze mensen benaderen door per post een
brief te sturen. Vraag of de gemeente hiervoor geld beschikbaar wil stellen.
Bernard antwoordt dat voor het aanschrijven niet de lijst van het Mantelzorgcompliment gebruikt
kan worden. Ligt hier geen taak voor Erna Klok (medewerkster Welzijn) of gebruik de Mantelzorgdag.
Als er wel een mailing de deur uit gaat wil Bernard graag eerst een opgave van kosten ontvangen.
Cluster MMB: het cluster heeft een stand gehad op het Full Color Festival, waarin een
huiskamerzetting is nagebootst. Hier konden mensen in gesprek met een ervaringsdeskundige of
ervaren hoe het is om blind door het leven te gaan. Deze dag heeft het cluster 5 nieuwe leden
opgeleverd en veel positieve reacties. Ook komt er nog een interview met een journalist van De
Stentor, wellicht kan Regina aangeven dat er noodlijdende clusters zijn of de journalist te triggeren
andere clusters te interviewen.
Wethouder Irma van der Sloot heeft tijdens een VNG congres in Maastricht een “Kenner” cadeau
gekregen, in de persoon van Regina. Regina is door Ieder(in) gevraagd en gekoppeld aan onze
wethouder, Regina is die dag ook afgereisd naar Maastricht.
Cluster Participatie: ook noodlijdend, mensen weten Johanna wel te vinden.
8.
Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente
Bij de Verordening waar Henk van Deutekom mee bezig is, zijn veel collega’s betrokken.
De afronding van de 1e innovatieregeling gaat binnenkort naar college. Ook goed om dit stuk binnen
de Adviesraad te delen. Waarschijnlijk wordt dit september 2018.
Er komt binnenkort een antwoord op de 3 brieven van de Adviesraad.
9.
Rondvraag
Regina heeft een vraag via Facebookpagina Adviesraad gekregen waarom er op de Nieuwe Markt
geen invalidenparkeerplaats is. Advies van Bernard en Gerlinde, stuur een mail naar de gemeente en
dan zal deze vraag op de juiste plek terecht komen.
10.
Sluiting
Om 21.50 uur wordt de vergadering gesloten.
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Actielijst Ar-MO gemeente Kampen

Nr.

Onderwerp

1.

Beleidsontw. Maatsch. Opv. en
beschermd wonen in Kampen

2.

Voortgang Wortmanflat

3.

Nadere evaluatie laaggeletterheid

4.

Implementatie vervoer

5.

Nationale ombudsman
rapportage

Actie door

Wat
Voortgang

Bernard
Christiaan
van de Worp
Hetty/Janink
a
AR

Plan van
Aanpak

Wanneer

In

vergadering
besproken

Zo nodig
agenderen
In DB
bespreken
Nov. 2018
Nov. 2018
Sept. 2018
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