
Verslag van de Klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD 

Datum: 27 februari 2019 

Plaats: gemeentehuis Barneveld 

Aanwezig: Geurt Schut. Ruurd Blomsma, Maria Celine. Jan Prein, Gerard van Lanen, Wim 

Oostenbrink, Janine Kervel. 

Afwezig: Erika van der Veen 

 

1 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Speciaal welkom voor Gerard van Lanen, die vandaag voor het eerst aanwezig is.  

Hij krijgt de gelegenheid zich voor te stellen: via Vormingswerk, Korenbloem en 

volwasseneducatie, oprichter Ons bedrijf en daar ook jarenlang directeur, Diaconaal netwerk 

enz. Zijn e-mailadres: g.vanlanen@telfort.nl> 

 

2 Notulen  

De notulen van de vorige vergadering op 16 januari worden onder dank vastgesteld. 

 

3 Nieuwe collega’s: 

Graag in de naaste omgeving zoeken naar kandidaten en dan speciaal ervaringsdeskundige. 

 

4 Menzis vervolg 

Jochem kan het zelf niet toelichten maar heeft wel een stuk gemaakt wat besproken kan 

worden en Janine kan de toelichting geven. 

In de vorige vergadering was de vraag aan Stad Holland of er enige flexibiliteit mogelijk was 

om dichter bij onze uitgangspunten te komen. 

Het antwoord daarop was negatief, ze blijven bij hun standaardpolis. Daarop is besloten om 

de gesprekken met Stad Holland niet voort te zetten. 

Wel is contact met BS&F gebleven en is BS&F in contact getreden met zorgverzekeraars die 

nu nog niet actief zijn op de minimamarkt. Het idee van BS&F is om een nieuwe polis voor 

minima te ontwikkelen vanuit de behoefte van de kwetsbare burger in Barneveld, die 

duurzaam is en langdurig. Als gemeente Barneveld gaan we graag hierover in gesprek. In de 

gesprekken staan de behoeften en wensen van inwoners in Barneveld voorop. 

We willen deze optie graag meewegen naast de reeds genoemde optie van een 

vergelijkingstool met begeleiding. Hierbij krijgen de mensen een tegemoetkoming in de 

premie van een zorgverzekering naar keuze.  Dit is een optie die tegemoetkomt aan de 

wensen van eenvoud en begeleiding, daarnaast maatwerk tegen een scherpe premie. 

Een aantal mensen is ervoor om één zorgverzekeraar te vinden en een constructie zoals bij 

Menzis. Ze zijn bang dat het andere meer onrust en ongemak voor de klanten zal 

veroorzaken. 

Daarbij houden we vast aan ons streven om voor de zomer van 2019 een keuze te maken.  

 

5 Gas, water en licht duurder? Wat is het gevolg voor onze doelgroep? 

Gezien alle kranten en berichten in de Nieuwsdienst komt er heel wat op ons af. Hoe gaan 

we daar mee om? 

We zijn ook afhankelijk van de landelijke politiek. Gaan die nog iets compenseren? 

Nauwlettend volgen en we spreken toch onze zorg uit voor de minima, die hier niets aan 
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kunnen doen. Via voorlichting aangeven dat het verhogen van de maandtermijn wel 

verstandig zal zijn. 

 

6 Beleidsplan sociaal domein. 

We krijgen allemaal een gedrukt exemplaar. Het ziet er keurig uit. Moet meerdere jaren 

meegaan waarbij er na twee jaar een update volgt. Naast dit Beleidsplan bestaan er uiteraard 

ook nog beleidsregels. 

 

7 Schuldenproblematiek, wat is het eerste signaal?  

Er zijn afspraken gemaakt met Woningstichting Barneveld en Elan Barneveld om samen het 

project vroeg-signalering uit te voeren. Hierbij vindt een huisbezoek plaats bij huishoudwens 

die een betalingsachterstand hebben bij de Woningstichting, In bijlage V van het beleidsplan 

wordt dit uitvoerig besproken. Daarnaast ontvangt de gemeente betalingsachterstanden van 

energieleveranciers en Vitens. Deze huishoudens ontvangen dan een brief met informatie 

over schuldhulpverlening en contact gegevens. Ook de zorgverzekering valt hieronder, max. 

6 maanden, hoeven niet aaneengesloten te zijn en ook de CAK.  

 

8 Stand van zaken gemeente Janine Kervel 

Individuele studietoeslag 

Op onze vorige vergadering is uitvoerig gesproken over de individuele Studietoeslag en is 

door ons aangegeven dat ook thuiswonenden met een beperking hier onder moeten vallen. 

Inmiddels heeft het college besloten het criterium dat iemand uitwonend moet zijn te laten 

vervallen. Hierdoor komen ook thuiswonende studenten met een arbeidsbeperking in 

aanmerking voor de studietoeslag. 

 

Bibliotheekabonnement 

We bereiden een voorstel voor dat de kosten van een bibliotheek abonnement voor inwoners 

met een laag inkomen worden vergoed. Het voorstel sluit aan bij de lokale aanpak van 

laaggeletterdheid. Deze aanpak wil zoveel mogelijk drempels tot verbetering van de 

basisvaardigheden wegnemen. Door het abonnement te vergoeden wordt het voor inwoners 

met een laag inkomen gemakkelijker om boeken te lenen. 

Mogelijk komen abonnementhouders ook eerder in aanraking met andere voorzieningen die 

de bibliotheek aanbiedt. 

We willen deze regeling niet opnemen in de reeds bestaande sport- en cultuurregeling, maar 

een afzonderlijk artikel in de beleidsregels opnemen. Hierdoor hoeven de mensen niet te 

kiezen tussen een bibliotheekabonnement of de sport-/cultuurregeling, maar kunnen 

desgewenst van beide regelingen gebruik maken. 

 

9 W.V.T.T.K. Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

10 Rondvraag 

Maria: betaalt de gemeente kosten kinderopvang? In principe kan er kinderopvangtoeslag 

worden aangevraagd. Maria laat Janine weten welke casussen het betreft om meer 

duidelijkheid te krijgen over mogelijke betaling.  

Jan: bezig met de aanvraag voor een scootmobiel. Ook de huisvesting hiervan moet worden 

meegenomen. Hij zal ons van de procedure op de hoogte houden. Als de scootmobiel wordt 

toegekend wordt de eigen bijdrage niet vergoed vanuit de pakketten van Menzis. Wel kan 



mogelijk een beroep worden gedaan op de regeling tegemoetkoming meerkosten van de 

gemeente: https://www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/tegemoetkoming-

meerkosten-aanvragen/ 

 

11 Sluiting 

Om 14.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor de inbreng. 

 

Volgende vergadering 27 maart om 13.30 in het gemeentehuis 


