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8265 CL Kampen 

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

W: adviesraadmokampen.com 
 
 
 

Verslag vergadering 29 maart 2018 
 
 

Datum:   woensdag 29 maart 2018 
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden 
Tijd: 19:30-21:55 uur 

 
Aanwezig: 

Carel Diekerhof (voorzitter) 
Gjalt Kootstra (secretaris) 
Hilga van Schellen (vice-voorzitter) 
Tonny Zweers (Vrijwilligers) 
Johan Vermeulen (Ouderen) 
Martin Groen (Mantelzorg) 
Annemarie Salverda (MMB) 
Regina Minnima (MMB) 
Steffen Hofstra (GGZ) 
Fenny Lodewijk (Participatie) 
Johanna de Roo (Participatie) 
Frank Lichtendahl (gemeente Kampen) 
Hans Fien (Vrijwilligers) 
Gerlinde Fix (gemeente Kampen) 

 
 
 
Gasten: 

Henk van Deutekom 
 
Afwezig mk: 

Dirk Bakker (GGZ) 
Bernard Engberts (gemeente Kampen) 
 
Toehoorders: 

1. 
 
 

 
 
1. Opening 
Carel opent de vergadering en heet een ieder welkom. In bijzonder verwelkomt hij Henk van 
Deutekom die een toelichting komt geven bij de Verzamelverordening. 
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken 
Een ieder heeft een mail ontvangen met daarin een uitnodiging betreffende een voorlichting 
budgetbeheer, Carel beveelt deze aan. 

Carel is de afgelopen periode in het cluster Ouderen geweest en bij het cluster MMB, hij 
complimenteert de afgevaardigden voor deze avond. 

Frank deelt mee dat hij van 1 april tot 1 oktober 2018 gebruik gaat maken van een verlofregeling van 
de gemeente Kampen. Bernard zal zijn taken zoveel mogelijk oppakken. 

 
4. Verslag van de vergadering gehouden op 31 januari 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
N.a.v. van het verslag wordt gevraagd wanneer Poem ter Mors in de vergadering zal komen, dit zal 
zijn wanneer de aanbesteding gerealiseerd is en de nieuwe vervoerder bekend is. 
Er wordt ook gevraagd naar de ombudsvrouw, Calista Bos. Zij schuift tijdens de april vergadering aan. 
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5. Bespreekpunten adviesraad 
5a. Verzamelverordening, vereenvoudiging regels. 
Henk van Deutekom laat door middel van een PowerPoint presentatie zien waar hij mee bezig is en 
op welke momenten de Adviesraad geïnformeerd gaat worden. 
 
De afgevaardigde van het cluster MMB vraagt of het “Inclusief denken” ook wordt meegenomen. 
Henk van Deutekom bevestigt dit. Bij het opstellen van de Verordening wordt rekening gehouden 
met mensen met een beperking 
In het verleden waren er 12 tot 13 verordeningen die moeilijk leesbaar waren, de Verordeningen 
begonnen met een met een begrippenlijst. Deze komt nu achter in de Verordening. In de 
verzamelverordening komt alles vereenvoudigd te staan. De beleidsregels zijn een soort uitleg van de 
Verordening. In de komende maanden wordt aan de Verordening verder vorm gegeven.  
Een van de leden van de Adviesraad vindt het raar dat de beleidsregels over Armoedebeleid en Re-
integratie al zover uitgewerkt zijn terwijl de Verordening nog in ontwikkeling is. 
Henk legt uit dat er over deze onderwerpen al veel in de Wet geregeld is. Het is ook geen nieuw 
beleid, alleen een vereenvoudiging. Over 3 weken is de concept verordening klaar, in de vergadering 
van mei of juni zal Henk de Adviesraad verder informeren. 
Gjalt vraagt zicht af of deze Verordening wel een vereenvoudiging is voor de burger, en hoe het zit 
met de Kortingspas en de Meedoenmedewerker. 
Frank antwoordt dat de onderhoudskosten voor de kortingspas hoog zijn, de gemeente is nog met 
een aantal clubs in gesprek, de Meedoenmedewerker begint 1 april.  
Gjalt zegt dat er voor alle 8 regelingen aanvraagformulieren ingevuld moeten worden, het zou voor 
de burger toch makkelijker moeten worden? 
Het is inderdaad zo dat voor schoolkosten en de PC-regeling een aanvraag moet worden gedaan bij 
het Sportfonds.  
Henk is het met Gjalt eens dat er teveel aanvraagformulieren zijn, dit signaal is eerder gehoord en 
afgegeven. Ideaal beeld is dat de inwoner slechts 1x per jaar een formulier hoeft in te vullen. Steffen 
doet de suggestie om de termen zelfredzaamheid en maatwerk verder uit te werken. Als de inwoner 
iets nodig heeft is er al gekeken wat degene zelf nog kan. Binnen de WMO wordt de term maatwerk 
veel gebruikt, hij wil dit begrip graag gedefinieerd zien. 
 
Hilga refereert naar de 3 vragen in de brief en heeft de volgende opmerkingen: 
Verordening en beleidsregels moeten bij elkaar passen. 
Armoedenota is niet geschikt om uit te voeren. Uitwerking staat in Beleidsregels. Advies gegevens 
vindt Hilga niet terug. 
Ervaringsdeskundige, stukken moeten op tijd aangeleverd worden bij clusters om een mening te 
vormen. 
 
De beleidsregels zullen in de april/mei vergadering verder worden besproken. Enkele leden geven 
suggesties door: 
Onder punt 2 de zin “probeert aanvragen binnen 4 weken af te handelen”. Probeert wekt vraagtekens 
op. 
Onder 3.2 staat medewerker, vervangen door inkomenconsulent. 
Onder punt 4.4 ook noemen “inclusie” 
Onder 4.6 -> Tonny mist zwemmen/sporten voor de minima hierin voorziet het Jeugdsportfonds en 
cultuurfonds ook. De gemeente betaald aan het Jeugdsportfonds, door intermediairs wordt bepaald 
wie er voor een vergoeding in aanmerking komen 
Henk legt uit dat er niet in detail op alle regelingen kan worden ingegaan. In de praktijk zal de 
inwoner vooral door informatiefolders op alle regelingen worden gewezen. Er zullen weinig inwoners 
zijn die de beleidsregels gaan lezen.  
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Onder stap 5, ziet Hilga dat er een lening kan worden verstrekt, dat was haar niet bekend. Er wordt 
terughoudend mee omgegaan omdat het mogelijk is dat de inwoner hierdoor (verder) in de schulden 
raakt. 
De uitspraak onder 6.2 vindt Hilga “kras”. Ze refereert naar de norm van 110%, terwijl er inwoners 
zijn die door hoge ziektekosten ook aan deze norm zitten. Henk antwoordt dat indien er bijzondere 
omstandigheden zijn hiervan afgeweken kan worden. 
Henk neemt deze suggesties mee. 
5b. Raadsbrief Netwerkplatform. 
De brief wordt kort besproken 
5c. Conceptbrief Impact  
Gjalt zal de brief verfijnen en verzenden 
 
6. Hoe gaan we om met inclusiviteit 
Grote lijn neigt naar pro actief werken. In het DB bekijken welke onderwerpen geschikt zijn. 
Carel zou een afspraak kunnen maken met de eenheidsmanager sociaal domein, om hem bewust te 
maken van de ernst van dit onderwerp. 
Stuk behoeft verdere uitwerking m.b.t. de clusters. Wanneer bepaalde onderwerpen besproken 
worden iemand van gemeente/beleidsmedewerker er bij vragen. 

 
7. Toelichting op deelname aan de proeftuin cliëntenparticipatie 
Met goedkeuring van de leden gaat de gemeente Kampen meedoen aan de proeftuin.  
Movisie doet onderzoek in een aantal gemeenten op gebied van participatie. 

Hierin is een rol weggelegd voor het DB. Er is recent een gesprek geweest met 2 medewerkers van 

Movisie, Frank en Carl. Ze gaan onderzoek doen in 3 gemeenten met verschillende vormen van 

cliëntenraden. Er is een vragenlijst ontvangen, deze wordt in het DB ingevuld en eventueel met 

behulp van het cluster Participatie.  

Verwachting is tips te krijgen en informatie. Carel zal terugkoppelen in de vergaderingen indien hier 

aanleiding toe is. 

 
8. Voorstellen voor de raad 
Geen 
 
9. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters 
Vanuit het cluster Ouderen de vraag of de activiteitenkalender van de COSBO een plek kan krijgen op 
de gemeentepagina’s in de Brug. Vanuit de ArMo is dit niet mogelijk, wellicht kan het cluster ouderen 
bekijken of de onlangs gelanceerde website van het KamperKompas een mogelijkheid biedt.  
In het cluster Ouderen is bezorgdheid over de lange wachttijden voor ouderen wanneer zij naar een 
aangepaste woning moeten (opmerking doorgeven aan Antje). 
Cluster MMB, 29 maart is er een bijeenkomst van maatschappelijke organisatie in Stadskazerne. Een 
ieder is welkom. 
Afgelopen maandag heeft het cluster MMB  een bijeenkomst gehad met ondernemers. Gemeente 
gaat concreet 2 medewerkers Inclusie aannemen. 
 
10. Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente 
Geen. 
   
11. Rondvraag 
Geen vraag maar een opmerking van Steffen, binnenkort start het inwerkprogramma voor de nieuwe 

raadsleden. Het is wellicht een goed moment om hen uit te leggen wat de rol van de Adviesraad is. 

Frank deelt mee dat dit aangevraagd moet worden en zal informeren. 
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12. Sluiting 
Net voor 22.00 uur wordt de vergadering gesloten. 

 
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. Voortgang Wortmanflat Bernard 
Plan van 
Aanpak 

In DB 
bespreken 

 

5. Vervoer 
Poem ter 

Mors 
Update April 2018 

14-12-2016 

6. Modernisering Beleid 
DB/Henk van 

Deutekom 
Terugkoppeli
ngsmoment 

Mei 2018 
29-11-2017 

7. 
Nadere evaluatie 
laaggeletterdheid 

Christiaan 
v.d. Worp 

 Nov. 2018 
 

8. 
Eindverslag project 

Toegankelijkheid incl. beleid 
Jeroen/Ruth   April 2018 

 

     
 


