Verslag vergadering Klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD
Datum: 25 oktober 2017
Plaats: gemeentehuis Barneveld
Aanwezig: Geurt Schut, Jan Boute, Ruurd Blomsma, Erica van de Veen, Jan Prein, Dirk
Kevelaar, W. Oostenbrink, Janine Kervel (gemeente)
Afwezig: Bea v.d. Brink
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Welkom
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en hoopt op een goede vergadering.
Speciaal welkom voor Berlinda Kok, beleidsambtenaar van de gemeente.
We behandelen eerst punt 3.
3
inburgering, huisvesting statushouders en gezinshereniging.
Berlinda Kok krijgt het woord en zij doet dit aan de hand van een PowerPointpresentatie.
Huisvesting en integratie van statushouders in Barneveld
Stand van zaken huisvesting: Taakstelling
• 1e helft 2017: 42 statushouders
• 2e helft 2017: 33 statushouders
• Vanaf 1 januari 2017 tot heden zijn er 92 personen in Barneveld komen wonen.
• Taakstelling 1e helft 2018: 43 statushouders
(Veel gezinsherenigingen, vaak met veel kinderen, dus dat telt snel af en kost niet
zoveel huizen)
Integratie en participatie statushouders
Uitgangspunten:
• Werk is het beste middel om te integreren
• Zoveel mogelijk taal in combinatie met werk
• Statushouders zijn 32 uur per week actief
• Waar mogelijk versnellen inburgeringstraject
Taal en werk-Activiteiten
Taalstage
Opstart taalstage
Intensive opleiding (ISK)
Traject naar werk
Vrijwilligerswerk
Zorgtraject
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Trajecten ‘Taalstage’ en ‘Taal en Werk’
Traject Taal en Werk:
• intensievere begeleiding van de statushouder door MBO-geschoolde medewerkers
met een relevante opleiding (geen vrijwilligers).
• ontwikkeling van de Nederlandse taal, het krijgen van inzicht in de Nederlandse
cultuur en werknemersvaardigheden.
Traject Taalstage:

•

Leren spreken van de Nederlandse taal staat voorop, maar altijd in een
werkomgeving.
Werkgeversservicepunt
Voorschakeltrajecten
• Pilot 2017-2018
• Geïntegreerd traject met taal- en beroepsonderwijs
• Voorbereidingsjaar voor een reguliere Entree-, MBO- of HBO-bachelor opleiding.
• ROC A12 en Christelijke Hogeschool Ede
Inburgering
Participatieverklaringstraject
• Twee succesvolle trajecten afgerond, het 3e traject is net gestart.
• Vanaf 1 oktober 2017 verplicht onderdeel voor alle inburgeringsplichtige
nieuwkomers (wijziging Wet Inburgering).
Regie op Inburgering
Aanpak AMV’ers en ex-AMV’ers
• AMV’ers: Alleenstaande minderjarige vreemdelingen
• Vanaf 17,5 jaar extra in beeld bij gemeente en overdracht van Timon naar Arta
• Begeleiding vanuit Arta voor ex-AMV’ers op basis van 11 leefgebieden
De voorzitter dankt voor de heldere uitleg van dit onderwerp en we spreken af dat we later
aan hand van een tussen rapportage hiermee verder gaan. Berlinda verlaat de vergadering.
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Notulen
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
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Budgetkinderen (€ 180.00,00) nu duidelijk?
Nee jammer genoeg nog niet, het kan nog niet naar de raad. Nog niet alle college leden
hebben voor akkoord getekend. Zal wel op korte termijn gebeuren en in principe is het plan
rond. Uitgaande van de in de vorige notulen genoemde drie doelgroepen:
• doelgroep uitbreiden naar 18+
• meedoen coach voor sport en bewegen
• breder meedoen budget openstellen voor een grotere doelgroep.
We spreken af er nog niet over te praten, wel kunnen we vast doorlaten schemeren, als we
vragenkrijgen dat het er aankomt.
Ertussendoor nog een schriftelijk ingediende vraag van Bea
Ouders met kinderen die gaan studeren aan de HBO komen voor hoge kosten te staan. De
kinderen krijgen studiefinanciering maar moeten vaak ook een laptop aanschaffen en hebben
hoge rekeningen van het boekengeld.
Heb er gehoord die oplopen tot €1500. Dit is voor sociale minima niet te doen. Het kan dan
wel in gedeelte betaald worden maar dan maar in bijv.3 keer dus is het nog hoog.
Is hier een voorziening voor?? Waarschijnlijk moet dit via de studiefinanciering.
Zal nog worden na gekeken.
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Permar
De voorzitter geeft Dirk Kevelaar het woord en vraagt naar aanleiding van vorige afspraken
of geen nieuws goed nieuws is.
Hij bevestigt dat het prima loopt en heeft er vertrouwen in. Er is geen onrust. Hij geeft aan
dat hij weg gaat in het begin van het nieuwe jaar, maar dat hij toestemming heeft om nog een
half jaar in de Klankbordgroep mee te draaien. Via een sollicitatieprocedure is zijn opvolger
inmiddels bekend.
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Worden de minima snel genoeg geholpen? Dit naar aanleiding van het rapport en
het artikel wat in de krant heeft gestaan. Is Barneveld geen betrouwbare gemeente?
De Nationale Ombudsman heeft geconstateerd dat 12 gemeenten, waaronder de gemeente
Barneveld, een zoekperiode hanteren op het moment dat een 27-plusser een
bijstandsuitkering aan wil vragen. De ombudsman doet vervolgens, in de richting van het
college, de aanbeveling om 27-plussers die zich melden voor het aanvragen van een
bijstandsuitkering, volledig en juist te informeren over de mogelijkheid direct bijstand aan te
vragen en deze groep ook daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen direct een aanvraag om
bijstand te doen. Wij waarderen dat de Nationale Ombudsman onderzoek heeft gedaan naar
de wijze waarop de rechten van bijstandsgerechtigden worden gewaarborgd. Wij kunnen
ons echter niet vinden in het idee dat de gemeente Barneveld “geen betrouwbare overheid”
zou zijn. Naar onze mening getuigt onze aanpak eerder van een “betrokken overheid”.
De aanpak, zoals we die in afstemming met de gemeenteraad hebben ontwikkeld, bestaat er
uit dat we samen met de inwoner kijken naar mogelijkheden om uitkeringsafhankelijkheid te
voorkomen. Het aanvragen van een uitkering blijkt namelijk in merendeel van de gevallen
niet de oplossing te zijn voor het probleem. In 2/3 van de gevallen leidt een melding niet tot
uitkeringsaanvraag. De vier-weken-termijn is ook geen “zoekperiode” waarin de inwoner
aan zijn lot wordt overgelaten. Integendeel: het is een periode waarin samen met de inwoner
intensief wordt gekeken naar werk, de mogelijkheden tot het volgen van een opleiding en
voorliggende voorzieningen. Aanvragers nemen deel aan de uitstroomgroep, worden
voorgedragen voor vacatures vanuit het WSP, etc. De praktijk is namelijk dat instroom in de
uitkering de kans op uitstroom verkleind. Dit wordt ook in het rapport van de Ombudsman
als zodanig aangegeven. Op het moment dat blijkt dat dit echter niet het gewenste resultaat
heeft, gaan we over tot het toekennen van een uitkering. En dat kan, indien nodig, nog
dezelfde week geregeld zijn.
Zoals ook in het rapport van de Ombudsman te lezen is, gaan we deze intensieve
samenwerking alleen aan als het nut heeft en de inwoner hierdoor niet verder in de
financiële problemen komt. In alle andere gevallen (!) wordt direct gestart met het
aanvraagproces. Zodoende zijn we van mening dat we een goede balans hebben gevonden
waarbij niet de regelgeving, maar de inwoner centraal staat.
Momenteel zijn we aan het kijken of, en zo ja, hoe de aanbevelingen leiden tot aanpassing in
het werkproces.
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Wat moeten we nog realiseren voor onze doelgroep
Bedoeling is dat we blijven nadenken en alert zijn op mogelijke nieuwe ontwikkelingen.
Letten op de effecten van het nieuwe regeerakkoord en het voorzieningenniveau binnen

onze gemeente op hetzelfde niveau laten blijven. Nog steeds actueel waarom bereiken we
maar een deel van onze doelgroep?
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Stand van zaken gemeente Janine Kervel
Geen bijzonderheden, alleen de melding over het kinderbudget en dat is al besproken.
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W.V.T.T.K.
Van meerdere kanten bereiken ons berichten dat de zorgfunctie na ziekenhuis opname voor
verzekerden via Menzis niet goed is in te vullen binnen Barneveld. Dit veroorzaakt bij de
betrokkenen nogal wat onrust en onzekerheid. Als gemeente hebben we gekozen voor
Menzis en dan is het toch vreemd dat dit niet lukt. Wat kunnen we daaraan doen? Gemeente
is in principe geen partij, want de onderhandelingen tussen de zorginstelling en Menzis gaat
tussen hen beide. We nemen de vraag mee naar de ASD.
Vanuit Hulp aan elkaar geen bijzonderheden. Gelukkig weer wat mee aanvoer van
goederen. Aantal mensen die er gebruik van maken blijft gelijk. Gelukkig komt het ook voor
dat mensen, omdat ze weer werk hebben, afzwaaien als klant bij Hulp aan elkaar.
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Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.
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Afsluiting
Om 15.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Volgende vergadering 22 november 2017 om 13.30 uur in het gemeentehuis.

