Verslag vergadering klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD
Datum: 13 april 2016
Plaats: gemeentehuis Barneveld
Aanwezig: Ruurd Blomsma, Dirk Kevelam, Jan Prein, Henk Koot, Truus Jansen, Jan Boute,
Bea van de Brink, Marlous van Driel en Wim Oostenbrink
Afwezig: Geurt Schut, Alphonsine Klitenge, Marcella van Amerongen.
1
Opening
De plv. voorzitter heet iedereen welkom en geeft door dat de voorzitter is verhinderd en
wenst iedereen een goede en instructieve vergadering toe.
2
Notulen
De notulen worden goedgekeurd na t een correctie: onder 9 staat: niemand meer te bereiken
op het gemeentehuis, maar dat moet ruimer, want ook de ondersteuning/begeleider is dan
niet bereikbaar. De definitieve tekst: niemand meer te bereiken bij de zorg en het
gemeentehuis.
3
Permar
Dieneke Huis in ’t Veld komt ter vergadering om ons bij te praten over de ontwikkelingen
rondom Permar. Ze wijst nog even op de beide rapportages die zijn uitgebracht en geeft aan
dat er tussen de gemeenten die deelnemen in Permar een voorstel aan de
Raden zal worden ingediend om te komen tot opheffing van Permar.
In Barneveld komt in mei de vraag in de raad aan de orde of de raad ermee akkoord gaat dat
de WSW vanaf 2018 door de gemeente zelf zal worden ingevuld. Zo ja of de raad akkoord
gaat de procedure om dat te bereiken. Liefst met het gezamenlijk voorstel van de gemeenten
tot opheffing van Permar en in het andere geval een voorstel tot uittreding van Barneveld uit
de Permar. Een gezamenlijke uittreding is beter en heeft de voorkeur.
Elke gemeente zal dit op zijn eigen wijze uitvoeren, waarbij de mogelijkheden binnen de
gemeente van belang zijn. Ook de OR heeft gereageerd en is best kritisch en heeft zorgen en
kanttekeningen bij de ontmanteling van Permar.
Het is goed hiermee rekening te houden bij de verder invulling, waarbij ook aandacht wordt
gevraagd voor de opleidingen en bijscholing.
De klankbordgroep kan zich vinden in deze werkwijze. Wel aandacht voor het personeel en
zo snel als kan, na de besluitvorming, duidelijkheid geven aan de mensen die het betreft.
Totaal bestand ca 110 personen en de verwachting is dat dit in 2018 35-40 personen betreft.
De detachering is nog steeds een belangrijk doel.
De voorzitter dankt Dieneke voor haar uitleg en wenst haar sterkte bij het verder uitwerken.
4

Stand van zaken Marlous

 TSN
Familiehulp neemt de zorgtaken van TSN over. Branchevereniging heeft procedures gestart
tegen overname door gemeenten omdat dit volgens hen in strijd is met het
aanbestedingrecht.

 De nieuwe WMO-wijzer is klaar en beschikbaar.
Via de link: http://www.barneveld.nl/digitaal-loket/brochures_3857/item/wmowijzer_26467.html kunnen jullie de digitale wmo-wijzer vinden.


Eigen bijdrage WMO: de gegevens van 65-70 personen zijn niet correct door de
aanbieders aangeleverd en verwerkt waardoor deze mensen een navordering hebben
gekregen. Dit is nu nagetrokken en in kaart gebracht en up-to-date en mag niet meer
voorkomen. Daarnaast wordt ook gekeken of er iets moet wijzigen aan de WMO
eigen bijdrage regeling, omdat wij nu meldingen krijgen van inwoners die dit niet
kunnen betalen (gaat hierbij om midden of hogere inkomens, voor de minima is niets
veranderd).



De algemene voorziening huishoudelijke hulp moet opnieuw worden aanbesteed.
Uitgangspunt vanuit de gemeente is om deze voort te zetten zoals hij nu is, met een
paar aanscherpingen/aanpassingen. 18 mei is er eerst nog een uitspraak van de
centrale raad van beroep/rechtbank over huishoudelijke hulp in de wmo en
resultaatfinanciering. Wij wachten dit eerst af voordat we starten.

5
Wijkverpleegkundige
Op de vorige vergadering is afgesproken dat een wijkverpleegkundige zal worden
uitgenodigd. We heten de wijkverpleegkundige van de Buurtzorg Barneveld, mevrouw
Ingrid Helmich, van harte welkom. Zij geeft een indruk van haar werkzaamheden binnen de
nieuwe afspraken over de zorgverlening, waarbij de rol van de wijkverpleegkundige weer
meer een spilfunctie is geworden. Ook de rol van casemanager dementie is haar nu
toebedeeld. Zij is blij met de nieuwe werkwijze en de wijkverpleegkundigen zijn hiervoor
goed opgeleid en ter zake kundig. Hoewel niet direct op het terrein van Werk en Inkomen is
zij wel een belangrijke pion in de invulling van de zorg. Zij doen nu de indicatie voor diverse
typen van zorg. Voorzitter dankt haar voor de uitleg.
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W.V.T.T.K
Bea vraagt uitleg van de computerregeling, die volgens haar komt te vervallen.
Marlous zal dit uitzoeken. Ik heb dit nagevraagd, er is helemaal geen besluit genomen wat
wordt gedaan met de computerregeling (contract loopt dit najaar af met de leverancier. Wat is
gemeld door het service punt klopt dus niet. Ik heb hiervan ook een melding bij het servicepunt
geplaatst.
ANBO bestuur fungeert sinds eind 2015 niet meer. Ruurd en Jan geven voorbeelden
waarom dit in de huidige vorm gaat stoppen.
Op de vraag van de voorzitter geven Ruurd en Jan aan dat ze wel als
ervaringsdeskundigen beschikbaar blijven voor de klankbordgroep.
Henk Koot geeft aan dat het goed gaat bij de Voedselbank en dat zij nu een koelcel
kunnen aanschaffen, wat de werkwijze ten goede zal komen.
Rondvraag
Vraag Truus over aanpassen schuurtje voor stalling: hiervoor moet je inderdaad in eerste
instantie bij de woningstichting zijn als je de scootmobiel niet (meer) kan/mag plaatsen in de
hal bij je huis.





Vraag Ruurd: aanpassen drempel: vaak wordt inderdaad gemeld aan inwoner: probeer zelf
een praktische oplossing te zoeken (bijv. met plankje), want hiervoor wordt niet de hele deur
etc. aangepast. Mocht het niet anders kunnen, of het betreft een galerij waaraan iemand woont
wordt soms nog wel vanuit de gemeente het gesprek gevoerd om te kijken of wij hier in iets
moeten doen.
Jan Priem stelt een vraag over Jou tuin mijn tuin. Waarom wordt een aangeboden
tuin aan de Stationsweg afgewezen? Jan Boute zal dit onderzoeken.

8
Afsluiting
De voorzitter zegt iedereen dank voor zijn/of haar inbreng en sluit de vergadering om 14.55
uur.
Volgende vergadering 25 mei 2016 om 13.30 uur.

