Verslag vergadering klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD
Datum: 20 januari 2016
Plaats: Gemeentehuis Barneveld
Aanwezig: Geurt Schut, Bea van den Brink, Anneloes Pronk, Ruurd Blomsma, Dirk Kevelam, Jan Prein,
Jan Boute, Henk Koot, Marlous van Driel, Wim Oostenbrink.
Afwezig: Marcella van Amerongen, Agnes van Donkelaar, Truus Jansen en Alphonsine Kitenge.
1
Opening
De voorzitter heet iedereen welkom op deze eerste vergadering van het jaar 2016, speciaal Henk
Koot, namens Hulp aan Elkaar en spreekt de hoop uit dat we een goed vergaderjaar mogen beleven.
Henk Koot stelt zich zelf voor, waarna de voorzitter alle aanwezigen kort voorstelt.
Anneloes geeft aan dat dit voor haar de laatste vergadering is omdat ze gelukkig een baan heeft
gevonden in Maassluis. De voorzitter feliciteert haar hiermee, al vindt hij het jammer een jonger lid
te verliezen.
Inmiddels zijn Marlous van Driel en ook Dieneke Huis in ’t Veld binnengekomen en welkom geheten.
Om het voor haar qua tijd makkelijker te maken krijgt zij direct het woord over Permar.
2
Permar
Er zijn nu twee rapporten
A
Berenschot, is hier al behandeld en dus deels bekend, meer een politieke weergave wat niet
goed is gegaan. Afgevaardigden zijn vaak te veel bezig geweest met het belang van de eigen
gemeente in plaats van met Permar. Daardoor geen duidelijk beleid.
B

Intern rapport van de gemeente van bureau Lagendijk, waarin 4 modellen.
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Voortzetten huidige samenwerking in GR, de WSW-ers blijven bij Permar en
Barneveld blijft bestuurlijk deelnemen in de GR.
Uittreden bij Permar waarbij de WSW-ers daar blijven werken (duurzaam
inkoopmodel)
Uittreding bij Permar waarbij alle WSW-ers door de gemeente worden overgenomen
Uittreding bij Permar, waarbij de WSW-ers gefaseerd door de gemeente worden
overgenomen

Geurt vraagt nu eerst naar de ervaringen onder de WSW-ers:
Onrustige tijd, waarin nog geen duidelijkheid kan worden gegeven. 2016 is een overgangsjaar en pas
in 2018 zal definitieve besluitvorming plaats vinden.
Uit de verdere bespreking op de vergadering komt als punt naar voren: De mensen (WSW-ers zijn
belangrijk, hen zo snel mogelijk duidelijk uitleggen wat de toekomst is.
Ze hebben als WSW-er wel een salaris garantie maar geen werkgarantie op dezelfde plaats of
hetzelfde werk.
Detachering zal de meest gebruikte vorm zijn bij overname door Barneveld, maar dat kan niet altijd
op dezelfde plaats of hetzelfde werk. Worden ze in bijzondere gevallen in een baan geplaatst dan zal
er een vangnet bij terugkeer moeten zijn. Begeleiding is en blijft belangrijk voor de WSW-er.
Omdat er geen nieuwe WSW-ers bijkomen is dit een zaak die wordt afgebouwd. De gemeente biedt
beschermd werk aan (vrijwilligerswerk met begeleiding, behoud van uitkering), maar heeft op dit
moment geen beschut werk (waar mensen echt in dienst komen).

Dieneke geeft aan dat eind eerste /begin tweede kwartaal op regionaal niveau er een voorstel/plan
moet zijn en vanaf dat moment moeten we weten in welke richting dit kan worden uitgewerkt. Goed
blijven communiceren en paniekberichten in de pers vermijden.
Opgemerkt wordt nog dat ook de mensen die normaal in de WSW zouden komen nu via de
Participatiewet op de arbeidsmarkt komen evenals de statushouders die ook allemaal geplaatst
moeten worden. ‘t Zal druk worden en een zware opgave.
3
Notulen
De notulen worden onder dank goedgekeurd.
4
Ouderen en minima
Welke punten zullen we het komende jaar in de gaten moeten houden en welke punten worden nu
ingebracht?
A. Huishoudelijke hulp, zeker nu een eventueel faillissement van TSN dreigt.
B. De ontwikkelingen hiervan worden besproken en er wordt aangegeven dat de gemeente
daarin, zo nodig, toch wel een actieve rol zal gaan vervullen. De klanten mogen niet zonder
ondersteuning komen, maar dat gebeurt ook niet. Andere huishoudelijke hulp aanbieders
hebben al aangegeven deze bewoners op te kunnen vangen mocht TSN toch omvallen. Het
kan gebeuren dat iemand niet dezelfde hulp houdt, maar de ondersteuning die nodig is
wordt geboden.
C. Daarnaast gaat vanaf periode 2 de inwonersbijdrage aan de algemene voorziening omlaag
voor alle inkomensgroepen. Voorstel hiervoor ligt bij college. Let op: deze inwonersbijdrage
aan de algemene voorziening huishoudelijke hulp staat los van de CAK bijdrage, (Centraal
Administratie kantoor)
Regiotaxi en ANWB automaatje komen aan de orde
D. Vraag via Marcella over de armoedeval. Is in enkele gevallen aanwezig bij bepaalde
huishoudsamenstellingen. Deze staan duidelijk vermeld in hert rapport van het Nibud:
minima effect rapportage. Gevallen die we daarnaast tegen komen laten melden bij de
gemeente, zodat men daar eventueel een vaste lijn in kan ontdekken waar aanpassingen
nodig zijn.
Ter sprake komt ook het rapport van de gemeente Amersfoort : Zicht op de nieuwe
armoede.
Jan vertelt dat in Amersfoort er het geldloket is; ook laagdrempelig voor ondernemers om
hier vragen te stellen. Die expertise heeft het geldloket ook. Misschien ook iets voor
Barneveld?
5
Schuldhulpverlening
Het aantal aanvragen stijgt niet/vlakt meer af (cijfers over 2015 nog niet bekend), men gaat werken
bij binnenkomst met een screenlist. Op dit moment evaluatie van het project geldwijs (voorlichting
op scholen over omgaan met geld en schulden) om een doorlopend en zo passend mogelijke aanbod
te maken voor alle leeftijdsgroepen op basisschool t/m MBO. Iedereen kan zich altijd aanmelden met
vragen etc. bij schuldhulpverlening.
Proberen ook via Google een directe link met gemeente Barneveld te maken zodat mensen
makkelijker en sneller informatie kunnen vinden.
Verder loopt het goed en is er een goed slagingspercentage.
Als mensen niet in dit traject willen of kunnen, wordt door de gemeente nog wel
schulddienstverlening ingezet: dit kan van alles zijn: bijvoorbeeld zorgen dat de belastingvrije voet
goed wordt vastgesteld en alle vaste lasten worden betaald of ook wel inzet van een bewindvoerder.

6
Stand van zaken Marlous
De collectieve zorgverzekering is een succes bij de aanmeldingen en er is een grote toeloop. Dit ook
dankzij de bijdrage van de gemeente uit die extra pot. Blijkt dus goed besteed te zijn.
Bij de aanvragen wordt meer gestimuleerd dit ook digitaal te doen en dat makkelijker te maken. Een
papieren aanvraag mogelijkheid blijft daarnaast bestaan. Daarnaast kan het servicepunt Sociale
ondersteuning ook altijd helpen met het invullen van digitale aanvragen.
7
W.V.T.T.K
wordt geen gebruik van gemaakt.
8
Rondvraag
Enkele korte vragen en opmerkingen.
Vanuit Juridisch Steunpunt een vraag over Vluchtelingen die zich daar melden, wat te doen.
Graag melden bij Bemoeizorg. Die kennen de route en begeleiden deze mensen naar de juiste
organisaties. Belangrijk is namelijk dat mevrouw eerst wordt gescreend in Ede om te kijken of ze wel
binding heeft met onze gemeente. Als dat niet zo is (mevrouw kwam uit een ander gemeente)
moeten ze haar warm overdragen naar die gemeente/opvang.
Vraag van Jan over pasje regiotaxi: inwoners kunnen zelf een apart pasje aanvragen voor het OV deel
van de regiotaxi naast hun WMO pas. Soms kan het goedkoper zijn deze pas te gebruiken, maar je
moet deze pas zelf aanvragen en er apart voor betalen.
Anbo meldt dat ze weer proberen de Kasteellunch in te vullen samen met de andere bonden.
Vraag over tijdige betalingen bij beschermd werken door foute code. Marlous zoekt dit uit. Blijkt niet
te kloppen. Gemeente werkt niet met declaratiecodes.
8
Sluiting
Niet meer aan de orde zijn de sluit de voorzitter de vergadering om 15.00 uur.
Volgende vergadering: 2 maart 2016 om 13.30 uur.

