
 Verslag vergadering Adviesraad MO Kampen 29-03-2017 Pagina 1 van 4 

 

Secretaris: 
G. Kootstra 

Zegge 2  
8265 CL Kampen 

T: 038-3318269 
E: adviesraadmo@kampen.nl 

W: adviesraadmokampen.nl 
 
 
 

Verslag vergadering 29 maart 2017 
 
 

Datum: woensdag 29 maart 2017 
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden 
Tijd: 19:30-22:20 uur 
 
 

Aanwezig: 
De heer Bert Regterschot (voorzitter) 
De heer Gjalt Kootstra (Ouderen, secretaris) 
Mevrouw Hilga van Schellen (Mantelzorg, vice voorzitter) 
Mevrouw Karin Verheij (Mantelzorg) 
Mevrouw Tonny Zweers (Vrijwilligers) 
De heer Hans Fien (Vrijwilligers) 
De heer Henri Verbeek (GGZ) 
De heer Arjen van Wijk (GGZ) 
Mevrouw Regina Minnema (MMB) 
Mevrouw Annemarie Salverda (MMB) 
 
De heer Bernard Engberts (gem. Kampen, adviseur Ar-MO) 
Mevrouw Leni van Ommen (gem. Kampen, verslag) 

 

Gasten: 
Mevrouw Annette Schlüter 
De heer Frank Lichtendahl 
 
Afwezig mk:  
De heer Johan Vermeulen (Ouderen) 
 
Afwezig zk: 
Nvt 
 
Toehoorders: 
geen 

 

 
 

1. Opening van de vergadering 
Bert opent de vergadering en heet een ieder welkom, in het bijzonder Annette Schlüter en Frank Lichtendahl. 
Annette zal de opinienota voor de gemeenteraad ‘Taakstelling sociaal domein’ toelichten en met Frank zal de 
vervolgnota Participatiewet besproken worden. Deze onderwerpen worden als eerste behandeld, maar het verslag 
houdt de volgorde van de agenda aan. 
 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt besproken en vastgesteld. 
 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
*Johan heeft zich afgemeld voor deze vergadering 
  
*Annette is voor de laatste keer aanwezig bij een Ar-MO vergadering: zij zal vanaf volgende maand van haar 
pensioen gaan genieten. 
 
Voortgang ontwikkeling website. (Bernard)  
Er wordt afgesproken een nieuwe afspraak voor de zomer te maken. 
 
Voortgang bestek Europese aanbesteding maatwerkvervoer (Bert) 
Alle wensen zijn benoemd tijdens de bijeenkomst. Op 10 mei is er een (concept) advies waar op beslist moet 
worden. Er moet dan bekeken worden op welke manier een en ander gaat gebeuren. Bernard heeft van deze 
avond een verslag gestuurd naar de adviesraadleden. 
 
 

4. Verslag vergadering 22 februari 2017 en actielijst 
Het verslag wordt met een kleine aanpassing vastgesteld. 
 
De actielijst wordt doorgenomen. 
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5. Bespreekpunten Adviesraad  

* Opinierende nota Bezuinigingen in het sociale domein (Annette Schlüter) 
 
Annette licht de toegezonden opinienota en adviesnota van de taakstelling toe. Hierna worden vragen uit de 
adviesraad gesteld. 
Ze noemt 2 scenario’s van de bezuinigingen in het sociaal domein: A en B. 
 
*Scenario A: De in dit scenario genoemde bezuinigingen zijn “hard” en kunnen voor 100% gerealiseerd worden. 
 
*Scenario B is meer inhoudelijk getoetst aan de uitgangspunten van het Kamper Kompas, waarbij ingezet blijft 
worden op innovatie, transformatie, versterken van het voorveld en de algemene voorzieningen en de toegang 
optimaliseren. Ten aanzien van maatwerkvoorzieningen wordt ingezet op behoud van het huidige niveau. 
Kanttekening hierbij: Armoedebeleid blijft maar methodiek Levenskracht wordt geschrapt. 
 
In de adviesnota voor B&W is voorgesteld om de voorkeur uit te spreken voor scenario B, omdat dit scenario beter 
aansluit bij het Kamper beleid, de besparingen meer dan in scenario A worden gehaald uit innovatie en het als 
bijkomend voordeel heeft, dat het meer oplevert aan bezuinigingen.  
 
De taakstelling bezuinigingen sociaal domein, is een jaarlijks terugkerende opdracht. 
 
In aanloop naar de commissievergadering van april, wordt dit voorstel nu besproken met de Ar-MO. In het traject 
voor besluitvorming in juli 2017 kan de Ar-MO nog een advies aan het college geven. 
 
Bert bedankt Annette voor de toelichting van de stukken op deze avond en voor haar betrokkenheid bij de Ar-MO 
in de afgelopen jaren. 
Hij vat samen dat de Ar-MO zich kan zich vinden in de keuze van scenario B, met de kanttekening dat het jammer 
is dat Levenskracht stopt, maar dat de Ar-MO bij de besluitvorming daar nog op terug kan komen. 
Dit geldt eveneens voor ‘het afgeven van indicaties voor langere tijd’. 
 
Annette verlaat de vergadering. 
 
* Vervolgnota Participatiewet voor de gemeenteraad (Frank Lichtendahl) 
 
Frank licht de toegezonden vervolgnota Participatiewet met het voorstel voor de gemeenteraad toe. Tevens vertelt 
hij hoe de nota door David Post tot stand kwam. Daarna kan de adviesraad weer desgewenst vragen stellen over 
de nota. 
 
O. a. de volgende besluiten worden voorgesteld: 
* Binnen het bestaande bestand en de nieuwe instroom een focus te leggen op de doelgroep met een 
maximale afstand van twee jaar tot de arbeidsmarkt.  
(Opmerking Frank: we richten ons op mensen die minder dan 2 jaar afstand tot de arbeidsmarkt hebben en niet op 
hoe lang ze werkloos zijn. De bedoeling is om ook mensen van andere doelgroepen tot deze groep te brengen). 
 
* Via de beleidsregels voor beschut werk prioriteit te geven aan de doelgroepen kwetsbare jongeren en 
personen die reeds op de wachtlijst voor een WSW-plek stonden.  
(De WSW is een sterfhuisconstructie; alleen via beschut werken ( via IMpact bv) wordt er maatwerk gegeven. 
Het Netwerkplatform pakt deze mensen op door ze te ondersteunen d.m.v. begeleiding, stages en werkervaring). 
 
* Via de verordening te regelen dat schoolverlaters die in het doelgroepenregister zijn opgenomen, behoren 
tot de doelgroepen waarvoor loonkostensubsidie ingezet kan worden  
 
* De inzet van de tegenprestatie niet als verplichting op te leggen, maar alleen in te zetten als 
maatwerkvoorziening en onderdeel van een samen met de inwoner overeengekomen traject.  
 
De verwachting is tegen de zomer voldoende inzicht in deze groepen te hebben m.b.t. tot de participatiemarkt. 
 
Er zijn 850 mensen in de uitkering waaronder v.n.l. statushouders. 
 
Er is weinig instroom bij de Vso/Pro-groep door de hoogte van begeleidingskosten en loonkosten. 
 
Bert bedankt Frank voor de toelichting en vat samen: 
Deze koers wordt gesteund. De Ar-MO verbaast zich wel over het (nog steeds) niet op orde hebben van de 
achterstand in het bestand van uitkeringsgerechtigden. 
 
Frank verlaat de vergadering. 
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Vanuit de adviesraad wordt Bert gecomplimenteerd met het inspreken bij de Commissie Inwoners waarbij hij zijn 
ongenoegen kenbaar maakte over de gang van zaken m.b.t. de vervolgnota PW, waardoor deze nota toch nog 
voortijds besproken kon worden bij de Ar-MO voor advies. 
 
 

6. Voorstellen voor de raad 
Geen 
 
 

7. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters 
 
Het cluster MMB heeft een ingezonden stuk in Kampen.nl laten plaatsen over de toegankelijkheid binnen de 
gemeente Kampen voor mensen met een beperking. 
Van het toegezonden verslag van de clustervergadering is door de adviesraad kennis genomen. 
Afgesproken wordt, dat wanneer er iets nieuws te melden valt over ‘toegankelijkheid’, het onderwerp op de agenda 
van de Ar-MO komt. 
 
Cluster Jeugd: Gjalt heeft een mail gestuurd naar belangengroepen jeugdzorg/cliëntenraden, om mensen te 
interesseren, maar hij heeft nog niets gehoord. 
 
Karin meldt dat het cluster MZ op 10 april weer een clustervergadering heeft. 
 
Cluster Participatie: er wordt voorgesteld om een informatiebijeenkomst te organiseren  met de wethouder om 
mensen te werven voor dit cluster. 
 
 

8.  Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente (Bernard) 
 
Bernard meldt dat, wat nu aanbesteed is voor Wmo vervoer, wordt gekoppeld aan het doelgroepenvervoer, zoals 
het leerlingenvervoer. 
 
 

9. Rondvraag 
 
Arjen vraagt of er een cluster wil samenwerken aan een themadag/ avond met het cluster GGZ.  
Gegadigden kunnen zich melden bij Arjen. 
10 april is er weer een clustervergadering. 
 
Henri maakt kenbaar dat hij het ‘rondje langs de clusters’ weer op de agenda wil. 
 
(Uit het verslag van de Ar-MO vergadering van januari dit jaar: 
‘Gjalt geeft aan het zinvol te vinden alleen de verslagen van de clustervergaderingen te bespreken bij het 
agendapunt ‘Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters’ 
Na enige discussie wordt besloten de werkwijze te handhaven, d.w.z. Clusters dienen in de regel vooraf een 
schriftelijk verslag in. Tijdens de vergadering kan, als daartoe aanleiding is, ook korte mondelinge informatie 
worden gegeven’). 
 
Na enige discussie besluit Bert deze beslissing terug te draaien zodat het punt ‘Informatie uit de clusters’ weer op 
de agenda gezet gaat worden in zijn oorspronkelijke staat. 
 
 

10. Sluiting 
Bert bedankt een ieder hartelijk voor de inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
Volgende vergadering  
 
Woensdag 19 april 2017, 19:30 uur, Stadhuis, vergaderkamer IJsselmuiden. 
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Actielijst Ar-MO gemeente Kampen 
 

Nr. Onderwerp Actie door Wat Wanneer 
In      

vergadering 
besproken 

1. Bespreekpunten clusters allen 
1.5 week voor 

verg.datum naar 
secr. 

 
 

2. Keukentafelgesprek gemeente Evaluatie  
In DB 

bespreken 

 

3. 
Beleidsontw. Maatsch. Opv. 

en beschermd wonen in 
Kampen 

 Voortgang 
Zo nodig 

agenderen 

 

4. Reg. Platform Arbeidsmarkt gemeente Voortgang 
In DB 

bespreken 

 

5. Website Ar-MO DB 
Beheer/actualisere

n 
Februarii 

2017 

 

6. 
Lijst met 

participatiebedrijven voor 
evt. werving leden P-cluster 

Bernard Navraag  
Februari 

2017 

 

7. 
Budgetbeheer en 
Budgetcoaching 

 Planning april 2017 
In DB 

bespreken 

 

8. 
Eerste rapportage 

ombudsvrouw 
Gjalt 

Mailen of er al een 
rapp. is 

 
25-01-2017 

9. 
Werkafspraak met 

ombudsvrouw 
DB 

Rapportage 
bespreken 

Mei/juni 
2017 

 

10. Iemand van CJG DB? 
Uitnodigen voor 

een AR-MO 
vergadering 

Stavaza 
cluster 
Jeugd 

25-01-2017 

11. Voortgang Wortmanflat Bernard Plan van aanpak t.z.t. 
14-12-2016 

12. Vervoer Bernard update  
14-12-2016 

13. 
Plan van aanpak VN-

verdrag 
Frank VNG 

Zomer 
2017 

14-12-2016 

14. 
Zorg om budget uit WLZ en 

lange wachttijden intake 
DB en Henri 

Voorstel aan 
College 

Februari 
2017 

25-01-2017 


