Datum: 19 september 2018
Plaats: Gemeentehuis Barneveld
Aanwezig: Geurt Schut, Erika van der Veen, Maria Celine, Ruurd Blomsma,
Jan Boute, Jan Prein, Wim Oostenbrink en Janine Kervel (gemeente) Aanwezig van de
gemeente Roland Smorenberg en Jochem Westert.
Afwezig: Celine Verhoeks.
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De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat we
na de vakantieweer aan een nieuw seizoen mogen beginnen.
Celine Verhoeks is afgehaakt om de vergaderingen bij te wonen, Er zal wel contact met haar
en de jeugd blijven.
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Roland Smorenberg: herijking re-integratie.

Hij doet dit aan de hand van een door hem geschreven stuk over dit onderwerp. We hebben
dit stuk vooraf gekregen en hebben het allemaal kunnen lezen. Op de vorige vergadering
heeft hij de aandachtspunten aangegeven en nu is het stuk compleet uitgewerkt. Ook de
punten van het uitvoeringsplan zijn aangegeven.
De herijking is een inhoudelijke beoordeling van de re-integratie instrumenten afgezet tegen
de ontwikkeling van dit moment en de ontwikkelingen die er aankomen. Of te wel sluiten
de instrumenten nog goed aan op de huidige vraag vanuit de ontwikkelingen van het
klantenbestand, de samenleving en de politiek. En zijn de instrumenten ook toekomst
bestendig?
Tijdens de inleidende woorden kwamen toen twee praktijkvragen naar voren, waar de
voorzitter om had gevraagd. Vanuit de Voedselbank de klacht: het loont niet om te werken.
Vanuit sommige kwetsbare doelgroepen te begrijpen. Maar eigenlijk is het de omgekeerde
wereld. Als je niet werkt krijg je geen uitkering dus is het wel lonend om te werken.
Maria Celine geeft aan dat de taal vaak een barrière is om verder te komen.
Roland neemt het rapport nu punt voor punt door. Op pagina 7 groot verschil tussen
begroot en realisatie. Hoe kan dat? Ronald geeft aan dat ze vaak al moeten begroten voordat
de realisatie bekend is.
Uitstroomtraining: doorgaan en in de praktijk ervaren of het zinvol is.
Punt 3.7 Taalstages en Taal en werk. De laatste is gestopt. Gebleken is dat de taal en werk
samen niet goed gaan. De taalstages gaan wel door en met Vluchtelingenwerk zijn afspraken
gemaakt om een en ander praktisch in te vullen.
Nu er verder geen vragen meer zijn constateert de voorzitter dat het een goed en duidelijk
stuk is en bedankt Roland voor zijn presentatie.
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Notulen:

Deze worden ongewijzigd vastgesteld.
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Menzis

Voor de vakantie heeft Menzis aangegeven te stoppen met de gemeente polis voor de
ziektekosten.
Ingangsdatum 1-1-2020
Samen met andere gemeenten wordt nu gekeken naar alternatieven, maar de lokale wens
staat voorop. Mogelijk kiezen we (zonder andere gemeenten) voor een andere oplossing. Bij
Menzis waren ongeveer 1000 mensen verzekerd via de gemeente.
Jammer want de waardering voor Menzis is groot. Jochem en Janine zullen ons op de hoogte
andere gemeenten)houden en op onze volgende vergadering van 24 oktober staat het weer
op de agenda. En indien mogelijk sturen ze vooraf lectuur op.
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Stand van zaken gemeente door Janine.

Er is een nieuw Beleidsplan gemaakt voor het Sociaal Domein. Morgen komt het in de ASD
aan de orde.
In de commissie Samenleving is de individuele Studietoeslag behandeld.
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W.V.T.T.K.

Wordt geen gebruik van gemaakt.
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Rondvraag

Via Ruurd nog een opmerking over de belastinginvullers. Lukt nog niet om samen te komen.
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Afsluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering op 14.45 uur.

Volgende vergadering: 24 oktober 2018 om 13.30 in het gemeentehuis.

