Verslag vergadering klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD
Datum: 26 oktober 2016
Plaats: gemeentehuis Barneveld

Aanwezig: Truus Jansen, Jan Boute, Bea van de Brink, Geurt Schut, Ali Essousi (gemeente)
en Wim Oostenbrink.
Afwezig: Jan Prein, Ruurd Blomsma en Dirk Kevelam

1

Welkom

De voorzitter heet iedereen welkom, geeft aan wie afwezig is en wenst ons allen een goede
vergadering.
2

Notulen

D notulen van de vorige vergadering 21 september jl. worden besproken en met een kleine
wijziging goedgekeurd. Onder punt 8 staat dat Stadsring 51 gaat verdwijnen, dat is niet
correct. Er gaat daar wel wat veranderen. Wat daarvan de gevolgen zijn voor ons Juridisch
Steunpunt is nog niet bekend.
3

Voorstelrondje

De vorige vergadering had zo’n volle agenda dat dit toen niet is gebeurd.
Iedereen krijgt de gelegenheid zich voor te stellen zodat Ali weet met wie hij te maken heeft.
Hij stelt zich zelf ook voor. Geboren en getogen in Utrecht. Heeft rechten gestudeerd en een
aantal jaren gewerkt in Rozendaal (N. Brabant) en woont nu in Utrecht, getrouwd en heeft
twee kinderen. Heeft eerst als beleidsmaker meer strategisch gewerkt maar voelt meer voor
de praktische invulling van het Sociale Domein. Is sinds 1 september in dienst gekomen bij
de gemeente Barneveld. Werkt nu eerst als de vervanger van Marlous tijdens haar
zwangerschapsverlof.
4

Vragen vorige vergadering

Via Bea de vraag of integratie op een werkplek niet tot verdringing gaat leiden, waardoor de
andere werkkracht haar contract niet verlengd krijgt?
We wisselen hierover onderling enkele gegevens uit met de conclusie dat het belangrijk is
hier goed op te letten en zoveel mogelijk te voorkomen dat dit gebeurt. Want dat is
uiteindelijk niet de bedoeling van re-integratie projecten.

5

Op welke wijze het bereik van minimaregelingen kan worden vergroot:

In onze vorige notulen zijn hiervoor vier punten genoemd, die ik hier herhaal:

1
2
3
4

korte en duidelijke info die opvalt en niet verdwijnt in alle voorlichtingspagina’s van
de huis aan huis bladen.
samen met (af)rekeningen van de gemeente een brief met duidelijke voorlichting
inschakelen diaconieën van de kerken, ouderenbonden en andere organisaties zoals
wijkplatvorms.
presentatie op bijzondere gelegenheden, senioren dag e.d.

Op 3 november is er een bijeenkomst speciaal over dit onderwerk waarop volgens Ali breed
is ingeschreven.
Oostenbrink gaat hierheen en anderen zijn welkom en kunnen dat aan Janine Kervel
doorgeven.
6

Stand van zaken Ali Essousi gemeente

1
aanbesteding huishoudelijke hulp is per 15/9 gesloten. Er zijn twee nieuw aanbieders
bijgekomen. Het waren er zeven en nu dus negen. De aanbesteding gaat nu ook voor een
langere periode dan één jaar.
2
zoals al eerder aangegeven komt er een aanpassing van de WMO-regeling, o.a.de
hoogte van de eigen bijdrage is hier al ter sprake geweest.
3
Permar: in een volgende vergadering wil Bianca ons bijpraten over de laatste gang
van zaken.
7
W.V.T.T.K
Wordt geen gebruik van gemaakt,.
8
Rondvraag
Truus geeft aan dat ze wil stoppen met de Klankbordgroep zodat we op de volgende
vergadering afscheid van haar zullen nemen.
Door de voorzitter wordt aan gegeven dat we nu in een wat rustiger vaarwater zitten, maar
wel oog moeten houden, nu er overschotten zijn, op mogelijke verbeteringen binnen het
ASD-veld.
Aan het eind van de vergadering toont Ali ons nog enkele voorbeelden van publicaties
rondom aanbieding, eind van dit jaar, van de zorgverzekering van de gemeente en Menzis
en vraagt onze voorkeur.
Die wordt duidelijk uitgesproken. Herkenbaar en duidelijk dat de gemeente met Menzis
samenwerken door beide logo’s in de kop te vermelden en op beide publicaties hetzelfde
plaatje.
9
Sluiting
De voorzitter sluit om 14.30 uur de vergadering.
Volgende vergadering 30 november 2016 om 13.30 uur

