Verslag vergadering klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD
Datum: 1 maart 2017
Plaats: gemeentehuis Barneveld

Aanwezig: Jan Prein, Dirk Kevelaar, Geurt Schut, Wim Oostenbrink en Janine Kervel
(gemeente)
Afwezig zonder bericht: Jan Boute, Bea van de Brink, met bericht Ruurd Blomsma,
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Welkom

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en hoopt op een goede vergadering en een
goede invulling van deze vergadering. Jammer dat we met zo weinig mensen zijn. De
voorzitter vraagt nog aan iedereen alert te zijn en zo mogelijk nieuw klankbordleden op te
geven.
Speciaal welkom voor Janine Kervel die vanaf nu onze vaste vertegenwoordiger bij onze
vergaderingen zal zijn. Zij is beleidsambtenaar voor minima en bijzondere bijstand.
Speciaal voor haar houden we een kort voorstelrondje.
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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. De verdere invulling gaat
gestaag door. Vanaf 2018 worden de WSW’ers die nu gedetacheerd zijn bij de gemeente in
dienst genomen van de gemeente. De voorbereidingen daartoe verlopen goed, er is goed
overleg en daardoor is er nu rust bij de mensen. De integratie na 2018 zal wat moeilijker zijn
omdat er dan ook niet WSW’ers bij komen. Hoe lang geldt dan de bankgarantie voor
WSW’ers. Het is zaak dat goed te begeleiden en juist via voorlichting te investeren in mensen
die wel willen werken.
Bianca begeleidt dit proces op een goede manier en zal zodra dat nodig is hierop de
vergadering verder verslag uitbrengen.
De gemeente Barneveld is een voorloper en heeft het goed op orde, wat nog niet alle
gemeenten kunnen zeggen. Groepen die gedetacheerd zijn bij bedrijven blijven daar.
Zorgvuldig blijven volgen.
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Doelstellingen

De voorzitter heeft de doelstellingen op de agenda nog eens herhaald, zodat iedereen er nog
eens over kan 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

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.
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Waar zitten de minima en hoe bereiken we die? Onderzoek KWIZ.

KWIZ doet onderzoek om het lokaliseren van minima mogelijk te maken. Jammer genoeg is
er wat vertraging en komt het rapport pas half of eind maart.
Daarna zal het zo snel mogelijk intern worden besproken een ook aan ons worden
toegestuurd ter bespreking.
Het vervolggesprek met alle belanghebbende groeperingen komt daardoor ook later, maar
het is beslist de bedoeling dit voor de zomer te laten plaatsvinden.
Er wordt een nieuwe nieuwsbrief Werk en Inkomen verstuurd, waarbij een informatiekaartje
wordt toegevoegd. Via deze ”online tool” kunnen minima eenvoudig berekenen of ze in
aanmerking komen voor minima regelingen. Ook kunnen ze met DigiD direct een aanvraag
indienen.
En geeft aan dat het Sociaal Juridisch Steunpunt ook de belastingaangifte blijft doen.
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Verkiezingen,

Over wat er moet veranderen willen we graag mee blijven denken. Verder moeten we
afwachten wat de uitslagen zijn en pas daarna weten we meer.
7

Stand van zaken gemeente door Janine Kervel

1

Permar, indien nodig is Bianca bereid ook in onze vergadering te komen. Ze zal zelf
aangeven wanneer ze dat wil.
Werkvoorziening FoodValley: Wij hebben daarom gevraagd naar aanleiding van een
kranten bericht. We vonden het vreemd dat we een werkbedrijf opheffen en een
ander weer beginnen. Dit heeft echter niets met de afwikkeling van Permar te maken.
Het is een soort netwerkoverleg, wat landelijk is opgelegd en waar Barneveld in mee
moet doen binnen de FoodValley. Landelijk is er een afspraak gemaakt om 125.000
extra banen beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit
werkbedrijf is opgericht om dit te realiseren en is de plaats waar vooral afspreken
worden gemaakt en aangejaagd wordt. Maar dat de uitvoering lokaal plaatsvindt
waarbij wel regionale afspraken over de manier waarop we ondersteuning inzetten.
De naamstelling is ongelukkig want het suggereert dat het echt een bedrijf is.
Kinderen in armoede of te wel kansen voor alle Kinderen: hiervoor heeft de minister
structureel € 180.000,00 beschikbaar gesteld voor de gemeente Barneveld.
Twee voorwaarden:
a
besteding voor projecten bovenop bestaand beleid
b
kinderen moeten er zelf bij worden betrokken
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zomer- zwemabonnement: nu bij tijdig afsluiten (voor 15 april) zonder vooraf te
moeten voorschieten.
Na 15 april wel zelf voorschieten en dan is het een duurder abonnement
Collectieve ziektekosten verzekering: vraag vorige notulen over het zelf voorschieten
van betalingen bij medicijnen. Bij Menzis niet meer nodig. De volgende vergadering
komen we hier op terug om de vraag goed te kunnen definiëren.
Wij krijgen een enquêteformulier mee met vragen over verzekerden bij Menzis.
Verzoek de vraagstelling te beoordelen en onze reactie binnen een week door te
geven aan Geurt die het geheel aan reacties door zal sturen naar Janine.
uitnodiging voor bijeenkomst laaggeletterdheid op 23 maart 2017
Participatieverordening wordt aangepast. Concept krijgen we per mail toegezonden
en moeten dan voor 15 maart onze reactie doorgeven aan Geurt.
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W.V.T.T.K. wordt geen gebruik van gemaakt.
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Rondvraag

Oostenbrink heeft een uitnodiging ontvangen voor een themabijeenkomst op 23 maart a.s.
met als onderwerp participatie wet. Wordt gegeven door Wilma Vincken Advies in Zeist.
Hij is van plan er heen te gaan.
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Afsluiting

De voorzitter sluit om ongeveer 14.45 uur de vergadering, iedereen dank voor de inbreng en
tot de volgende vergadering.
Volgende vergadering: 5 april 2017 om 13.30 uur in het gemeentehuis in zaal Stroe.

