
Verslag vergadering klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD 

Datum:  18 januari 2017 

Plaats: gemeentehuis Barneveld 

 

Aanwezig: Jan Boute, Bea van de Brink, Jan Prein, Dirk Kevelaar, Ruurd Blomsma, Geurt 

Schut, Wim Oostenbrink en Ali Essousi (gemeente) 

Jan Prein heeft als introducé meegenomen: Miek Kieft-van Galen miekkieft@gmail.com  

 

1 Welkom 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze eerste vergadering van 2017 en hoopt 

op een goede vergadering en een goede invulling van ons werk in 2017. 

Speciaal welkom: Miek Kieft van Galen. Geurt geeft nog even in het kort aan wat onze plaats 

als klankbordgroep is. 

Zij krijgt de gelegenheid zich voor te stellen en geeft aan nog niet zeker te weten of ze hier op 

de goede plek zit, maar dit wel wil verkennen. 

Zit doet vrijwilligerswerk en zou graag met speciale groepen of mensen willen werken in 

Barneveld. Voor haar houden we een voorstelrondje zodat ook zij weet wie er aan tafel 

zitten. 

 

2 Notulen 

De notulen worden kort doorgenomen en met dank aan de secretaris vastgesteld. 

3 Permar 

We worden nog even bijgepraat over de laatste stand van zaken en er wordt nog even 

teruggekeken op de grote bijeenkomst op 10 december in de Reehorst in Ede. 

Dat laatste was een positieve bijeenkomst, waarbij onze leden Ruurd en Jan aanwezig zijn 

geweest. 

Voor de afdeling groen is alles nu voor 2017 gedetacheerd bij de gemeente en is alles goed 

ingevuld. Groepen zijn bij elkaar gebleven en de praktische invulling is goed. De gemeente 

Barneveld is een voorloper en heeft het goed op orde, wat nog niet alle gemeenten kunnen 

zeggen. Via Bianca is er in Barneveld, ook met de WSW-ers, een goede communicatie. 

Groepen die gedetacheerd zijn bij bedrijven blijven daar. 

Zorgvuldig blijven volgen en zeker de voorbereiding voor 2018, waarbij alle mensen bij 

Barneveld in dienst komen. 

 

4 Doelstellingen 

De voorzitter werkt graag met doelstellingen en dat is de reden dat dit agendapunt erop 

staat en iedereen vooraf hierover heeft kunnen nadenken. 

Er komen drie doelstellingen: 

1 Uitwerken en nauwkeurig volgen van de afbouw van Permar en het invoegen van 

hun mensen binnen de gemeente Barneveld 
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2 De praktische invulling van de Participatiewet voor alle daarvoor in aanmerking 

komende personen, dus niet alleen WSW-ers, maar ook de mensen die eigenlijk onder de 

WSW zouden moeten vallen. 

3 Invulling en ervaringen WMO-toekenningen, met een aandacht voor de bijkomende 

kosten die niet onder de WMO vallen 

Verder wordt nog aandacht gevraagd voor een betere afstemming tussen Wajong, UWV en 

gemeente. 

 

5 Stand van zaken gemeente door Ali 

1 Nieuwe inkomensnormen voor 2017 zijn bekend en vormen de basis voor uitkeringen 

en ondersteuning 

2 groeipercentage verlagen eigen bijdrage 

3 Vanuit het Rijk ook een verlaging van de eigen bijdrage 

4 Discussie: waar zitten de minima en hoe bereiken we die. Bureau Quiz is bezig met 

een onderzoek (peildatum 1 februari 2017) en zal in april rapporteren. 

 

De uitslag van dat onderzoek zal worden gedeeld met alle betrokken instanties en ook met 

onze Klankbordgeroep en in een volgende bijeenkomst over de minima zal met elkaar 

geprobeerd worden aan te geven hoe we hen beter kunnen bereiken. Er komt intern een data 

koppeling zodat we meer inzicht krijgen over inkomenssituaties. 

Ali geeft aan dat Marlous terug is maar een andere taak krijgt en dat Janine Kervel bij ons 

komt in de klankbordgroep. Haar taakveld is Werk en Inkomen. 

We hebben haar al diverse keren in deze commissie zien optreden. 

 

6 Rondvraag 

Jan Prein geeft nog een indruk van de Regiotaxi in de nieuwe vorm. De Valleyhopper. Moet 

echt nog groeien. Klachten zijn doorgegeven naar de FoodValley. 

Een van de leden heeft nog een vraag over het voorschieten van kosten bij de apotheek. De 

mening van de vergadering is dat je dat niet van een iemand in de bijstand kunt verwachten 

zulke bedragen voor te schieten. Ali zal de vraag meenemen en eventueel kortsluiten met 

Menzis. 

De voorzitter geeft aan dat Ali nu voor het laatst is, dankt hem voor zijn inzet en wenst hem 

veel succes. 

We spreken af dat Miek nog een paar vergaderingen bijwoont en dat we dan samen bekijken 

of ze op de goede plaats zit. 

7 Afsluiting  

De voorzitter sluit om ongeveer 15.00 uur de vergadering, iedereen dank voor de inbreng en 

tot de volgende vergadering. 

Volgende vergadering: 1 maart 2017 om 13.30 uur in het gemeentehuis 

 


