Verslag vergadering Klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD
Datum: 6 december 2017
Plaats: gemeentehuis Barneveld
Aanwezig: Geurt Schut, Jan Boute, Ruurd Blomsma, Erika van der Veen, Dirk Kevelaar,
Wim Oostenbrink, Janine Kervel (gemeente)
Afwezig: Bea v.d. Brink en Jan Prein
1
welkom
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de laatste vergadering van dit jaar en hoopt
op een goede vergadering.
Hij vraagt aan de aanwezigen hoe het met Jan Prein gaat.
Jan is geopereerd en inmiddels in Norschoten. Het gaat redelijk goed, maar zal daar nog wel
even moeten blijven.
Tevens bespreken we de opmerkingen over hem in de notulen van de vorige vergadering.
De daar gegeven informatie bleek achter af niet juist. Gelukkig voor hem bleek dat na
onderzoek door Wim Oostenbrink en Bram Roggeveen. W.O. heeft Jan direct gebeld dat hij
zich moest aanmelden in Norschoten en een half uur later gaf Jan aan dat het was gelukt en
hij direct na de ziekenhuisopname daar welkom was. Hij was erg opgelucht.
Ambtelijk zal hierover nog verder worden gesproken met Menzis. We nemen aan dat het
ontstaan is door een misverstand en elkaar verkeerd begrijpen. Wel een punt van aandacht,
want dit mag eigenlijk niet voorkomen.
2
notulen van 25 oktober 2017
Een verkeerd gespelde naam wordt gecorrigeerd. Erika met een k en van der Veen.
Daarna onder dank aan de maker vastgesteld.
3
budget voor kinderen
De voorzitter geeft aan het jammer te vinden dat het nu weer op de agenda staat en nog niets
concreet is ingevuld. Ook nu is het nog niet zover, en nu moeten enkele juridische zaken nog
worden uitgezocht. Het college is akkoord met de invulling van het budget. De beleidsregels
worden aangepast. Daarnaast dient voor het inzetten van het meedoen budget aanvullend
beleid te worden gemaakt zodat zoveel mogelijk maatwerk geboden kan worden. Vooral de
juridische borging hiervan kost nu tijd. Dus dit jaar gebeurt er nog niets. Voornemen in
januari 2018 zo spoedig mogelijk starten met de invulling?
We maken hiervan net als de vorige keer melding van in de ASD.
4
veranderingen zorgverzekering Menzis
Het blijkt dat er alleen kleine wijzigingen in zitten qua bedragen, maar het geheel is niet
ingrijpend veranderd. We krijgen allemaal een pakket van Menzis met de gegevens. Zijn we
blij mee. Ook eigen risico kan weer worden gemiddeld over 10 maanden.
5
Hulp aan elkaar
Erika geeft een enthousiast verslag hoe het daar draait en wat de inzet is.
Totaal nu 100 kratten per week voor ongeveer 350 personen.
200 aan personen met kinderen <18 jaar, 30 alleenstaanden en 40 een oudergezinnen.

20 clienten langer dan 3 jaar bij Hulp aan elkaar, 35 clienten 12-24 maanden, 20 clienten 6 tot
12 maanden, vluchtelingen en status houders eerste drie maanden , daarna stromen ze
meestal uit, maar gelukkig stromen er ook mensen uit, wat een feestelijke gebeuren is.
Leeftijd categorie 30-50 jaar, 25 ouder dan 60 jaar
Van de aanvragers is 70% man en 40% vrouw.
Er is voldoende aanbod van goederen en hulp van bedrijven en ook is de gezamenlijke
samenwerking en uitwisseling tussen voedselbanken in de regio goed.
Om niet onder te sneeuwen in de publiciteit op de TV uit allerlei landen is het zaak Hulp
voor elkaar goed in de markt te zetten en te presenteren.
De voorzitter dankt Erika voor de uitgebreide informatie en wenst ze succes.
6
Permar
De operatie verloopt in Barneveld prima, er zijn geen klachten en over alles is goed overleg.
Volgende vergadering zal Bianca nog een keer verslag uitbrengen
7
wat moeten we nog realiseren?
Blijft een aandachtspunt, waar we vanmiddag niet bij stilstaan.
8
stand van zaken Janine Kervel (gemeente)
Weinig nieuws te melden, al werkend loopt het jaar teneinde en is de opzet voor komend
jaar in wording.
Ze maakt melding uit de Jeugdhulpverlening dat Arta failliet is, maar de dienstverlening
gaat door.
Verder de vraag of er een statushouder in de klankbordgroep kan komen. De voorzitter geeft
aan dat al eerder te hebben geopperd, dus ja en ook een vertegenwoordiger vanuit de
jongeren is zeer welkom.
Oostenbrink vraagt nog even naar het onderwerp WMO abonnement, dat vanmorgen in de
krant heeft gestaan. Het nieuwe kabinet wil de eigenbijdrage regeling WMO aanzienlijk
beperken door te gaan werken met een abonnement met een vast bedrag per 4 weken. In dit
artikel waarschuwen een tiental wethouders voor de negatieve gevolgen daarvan, vooral
voor de gemeenten, en ook de VNG heeft protest aangetekend. Zullen we nauwlettend
volgen en Janine geeft het door aan Marlous.
9

W.V.T.T.K.

Wordt geen invulling aan gegeven.

10
Rondvraag
Ruurd geeft aan dat hij volgende week verhuist naar Schoutenstraat 9P, 3772 CE Barneveld.
De voorzitter wenst hem sterkte bij de verhuizing.
11
afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling.
Data volgende vergaderingen in 2018: 24 januari, 7 maart, 11 april, 23 mei, 27 juni, 19
september, 24 oktober, 29 november

