Verslag vergadering klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD
Datum: 23 mei 2019
Plaats: gemeentehuis Barneveld
Aanwezig: Geurt Schut, Jan Boute, Erika van der Veen, Ruurd Blomsma, Jan Prein, Wim
Oostenbrink en Janine Kervel (gemeente)
Afwezig: Celine Verhoeks en Maria Celine
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De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Geeft de
afmeldingen door ook de naam van iemand die ons misschien komt versterken in de
Klanbordgroep. De vertegenwoordiger van de Jongerenraad wordt de volgende keer een
ander.
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Ronald Smorenberg is deze vergadering aanwezig om de participatie wet verder uit
te leggen.
Hij heeft een stuk naar de voorzitter gestuurd, maart dat heeft ons niet bereikt omdat het niet
is doorgestuurd. Hieronder de samenvatting:
Waar staat de gemeente:
-

Bestand daalt vanaf 2e helft 2017 (van 610 naar 565 eind maart)
O.b.v. cijfers Q1 2018: tekort BUIG + tekort re-integratiebudget
Voeren de Wsw + beschut nieuw uit: tekort
Toenemende groep DGR (51% Nuggers)
Zaken op orde gebracht (vanaf 2016)

Wat gaan we anders doen:
-

-

Afwachten herijking van re-integratieaanpak in juni met jullie bespreken
Fine –tunen van Wsw (kosten-baten beter in balans brengen)
Beperkt budget voor “tussen wal en schip gevallen”
Barneveld Inclusief: dienstverlening afstemmen op mensen met arbeidsbeperking die
de rest van hun werkzame leven afhankelijk blijven van de gemeente + werkgever die
hen baan biedt
Begeleid inburgeren
Oplossingsgericht handhaven
Borging kwaliteit door intensievere interne controle (inwerkperiode, steekproef,
themacontrole)
Ondersteuning bieden aan groep die niet naar werk gaat

De voorzitter dankt de heer Smorenberg voor zijn uitleg.
Na ontvangst van de stukken kunnen de leden nog reageren naar de voorzitter.
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Notulen: deze worden ongewijzigd vastgesteld.

4
Stand van zaken Voedselbank: nu ruim 350 afnemers. De huidige huisvesting is
tijdelijk. Samen met de gemeente wordt nu gekeken naar andere huisvesting, eventueel
nieuwbouw.
Aanvoer goederen nog goed, soms wat minder groente.
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Hoe bereiken we meer leden van de doelgroep?

Dankzij uitbreiding leden Klanbordgroep nu meer inbreng.
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Stand van zaken gemeente door Janine.

Zij noemt een aantal punten:
1 schuldenaanpak, nu van het rijk documentatie een veertig tal punten om te bestuderen.
2 doelgroep signalering ouderen, samen met Welzijn,
3 bekijken mogelijkheden cursus of andere begeleiding bij budgetteren bij de Voedselbank
afnemers
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W.V.T.T.K. Niet van toepassing
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Rondvraag

Vraag en opmerking Jan Prein over de zones indeling bij de regiotaxi.
Ruurd gaat na de vakantie verder praten over belastinginvulling in samenwerking met
andere organisaties in de Bibliotheek
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Afsluiting

de voorzitter sluit de vergadering
Volgende vergadering: 21 juni 2018 om 13.30 in het gemeentehuis.

