
Verslag vergadering klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD 

Datum: 20 september 2017 

Plaats: gemeentehuis Barneveld 

Aanwezig: Geurt Schut, Jan Boute, Ruurd Blomsma, Erica van de Veen, 

Wim Oostenbrink, en Janine Kervel (gemeente) 

Afwezig: Jan Prein, Bea v.d. Brink, Dirk Kevelaar,  

 

1 Welkom 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en hoopt op een goede vergadering.  

 

2 Nieuwe collega’s 

Een speciaal welkom voor Erica, vertegenwoordigster van de Hulp aan elkaar (voedselbank) 

Hij is blij dat deze vacature is ingevuld omdat er veel info over en weer aanwezig zal zijn 

door weer in de Klankbordgroep te zitten. Wenst haar veel succes toe. Een voorstelrondje 

wordt gehouden zodat ook Erica weet ‘wie wie’ is. 

Ook stelt Willemijn Hessel zich voor als nieuwe medewerker en opvolgster van Roland. Zij 

verlaat direct daarna de vergadering. 

 

3 Notulen  

Notulen van de vorige vergadering van 17 mei worden onder dank akkoord bevonden. 

Geurt vraagt nog naar het rapport van KWIZ. Dat blijkt niet iedereen te hebben ontvangen, 

Wim zal het aan Geurt toezenden zodat het gelijk met de notulen naar iedereen kan. 

 

4  Budget voor kinderen € 180.000,00 

Het is al meerdere keren op onze vergadering besproken. Men is nu een voorstel voor het 

college verder aan het uitwerken. Veel blijkt in de gemeente Barneveld al goed te zijn 

geregeld maar men heeft nu drie extra accenten. 

1 doelgroep uitbreiden naar 18+ (€30.000,=) voor regelingen waarbij dit nog niet zo is 

(computer- en schoolkostenregeling) 

2 meedoen coach via BE Active voor sport en bewegen. Het blijkt dat sport en cultuur 

verhoudingsgewijs achterblijven bij de andere punten waar meestal zelfs bovengemiddeld 

wordt gescoord in de armoede monitor van KWIZ.. (€ 15.000,=) 

3 een breder meedoen budget openstellen voor een grotere doelgroep, er is geen 

inkomenstoets nodig, dus laagdrempelig en kan maatwerk worden geboden. Er kunnen 

allerlei aanvragen ingediend worden mits deze voldoen aan de voorwaarden: alleen 

aanvullend op bestaand beleid, ondersteuning moet niet via een andere regeling geboden 

worden en uitkeren in natura aan het kind.  B.v. schoolboeken, schoenen, regenjas enz. Ook 

een intermediair moet dit voor het kind kunnen aanvragen. 

Dit nog niet rondbazuinen, want het moet eerst nog via het college. 

 

5 Permar 

Geen nieuwe inbreng want de vertegenwoordiger is niet op de vergadering. Is geen bericht 

een goed bericht? 

Met opmerkingen [WO1]:  



De voorzitter zal dit nog navragen bij Dirk en zorgen dat het op de volgende vergadering 

aan de orde komt. 

 

We blijven het proces volgen. 

 

6  Stand van zaken gemeente door Janine Kervel 

1. Ons contract met Menzis voor de zorgverzekering loopt 31 december 2018 af, dus 

hebben we nog een jaar. Wel is besloten in principe weer met Menzis in zee te gaan 

met een driejarig contract. In november komt er communicatie over ze 

zorgverzekeringen en speciaal daarvoor komt en ook een balie voor info in het 

gemeentehuis, die door eigen mensen zal worden bezet. 

De doelgroep is tot 130 % van het bijstandsniveau. 

 

2. Er komt weer een minimum-effect-rapportage via het NIBUD. 

Kijken wat er onder de streep overblijft voor de verschillende doelgroepen. 

 

3. Roland wordt gevraagd ons op een volgende vergadering nog een keer over de 

inburgering bij te praten. Horen we dan hoe we er in Barneveld voorstaan op dit 

punt. Huisvesting en effecten gezinshereniging 

 

7 W.V.T.T.K. 

Geurt brengt nog in om over na te denken: Wat willen we hebben voor de minima nu het 

overal wat beter gaat? 

 

8 Rondvraag; 

Even komt ter sprake hulp aan de ’Kippenboeren’ die in de problemen zitten. 

o.a. de mogelijkheid van de BBZ regel komt aan de orde. Verder geen directe mogelijkheden 

voor de gemeente, al kunnen ze, als het nodig is, gebruikmaken van alle regelingen binnen 

de gemeente. 

Vraag van Ruud over de voedselbank. Hoe gaat het? Probleem blijkt nu te zijn dat ze niet 

over voldoende etenswaren kunnen beschikken. De overschotten zijn nu echt niet meer 

aanwezig. 

De Belasting hulp gaat ook weer eind van het jaar van start via Welzijn en bibliotheek. Ook 

via het Juridisch Steunpunt kan hulp gegeven worden. 

 

9 Afsluiting 

Om 14.30 sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Volgende vergadering: 25 oktober 2017 om 13.30 uur in het gemeentehuis. 

 


