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W: adviesraadmokampen.nl 
 
 
 

Verslag vergadering 27 september 2017 
 
 

Datum: woensdag 27 september 2017 
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer Kampen 
Tijd: 19:30-22:00 uur 
 
 

Aanwezig: 
De heer Bert Regterschot (voorzitter) 
Mevrouw Hilga van Schellen (Mantelzorg, vice voorzitter) 
De heer Arjen van Wijk (GGZ) 
De heer Johan Vermeulen (Ouderen) 
Mevrouw Tonny Zweers (Vrijwilligers) 
De heer Hans Fien (Vrijwilligers) 
De heer Henri Verbeek (GGZ) 
Mevrouw Regina Minnema (MMB) 
Mevrouw Annemarie Salverda (MMB) 
Mevrouw Fenny Lodewijk (Participatie) 
Mevrouw Johanna de Roo (Participatie) 
De heer Martin Groen (Mantelzorg) 
Mevrouw Gerlinde Fix (gem. Kampen, verslag) 

 

Gasten: 
Mevrouw Ruth Deddens (Arcon) 
De heer Jeroen Geerdink (Stimuland) 
De heer Frank Lichtendahl  (gemeente) 
 
Afwezig mk:  
De heer Gjalt Kootstra (Ouderen, secretaris) 
De heer Bernard Engberts (gem. Kampen, adviseur Ar-MO) 
 
Afwezig zk: 
Nvt 
 
Toehoorders: 
9  

 
 
 

1. Opening van de vergadering 
Bert opent de vergadering en heet een ieder welkom, in het bijzonder de nieuwelingen van het cluster Participatie, 
Johanna de Roo en Fenny Lodewijk en van het cluster Mantelzorg,  Martin Groen.  
Vanuit het cluster GGZ is aanwezig de heer Dirk Bakker, hij “loopt”  met Arjen van Wijk mee om zijn plaats over te 
nemen vanaf december 2017. Ook een welkom aan de gasten van MMB. 
Vanavond ook aanwezig Ruth Deddens en Jeroen Geerdink, zij zullen een toelichting geven bij het onderwerp 
“Toegankelijkheid in Kampen” 
Dit onderwerp wordt als eerste behandeld, maar het verslag houdt de volgorde van de agenda aan. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken  
 Lidmaatschap Koepel van Adviesraden 2018  

Er wordt gestopt  met het lidmaatschap Koepel van adviesraden. 
 Rooster van aftreden.  

Bij de voorzitter staat zittingsduur tot en met januari 2019, dit klopt niet, de juiste datum is januari 2018. Daarna 
deelt  Bert Regterschot de brief die hij deze week aan het College heeft gestuurd. De inhoud van de brief gaat over 
zijn aftreden, Bert stelt zich niet beschikbaar voor een 2

e
 periode.  

Bij Martin Groen klopt de datum niet, hij zal een mailtje naar Gjalt sturen met het verzoek de datum te wijzigen. 
 
Ingekomen stuk: 
Mail van Monique Schorfhaar (medewerkster MO) omtrent de Huishoudelijke Hulp. In tegenstelling tot eerdere 
berichten wordt er niet overgegaan naar een maatwerkvoorziening HH op basis van resultaatgericht indiceren en 
beschikken. Maar blijft de huidige invulling van de maatwerkvoorziening, waarbij wordt geindiceerd in uren en 
minuten. 
Niemand van de aanwezigen is hier op tegen. 
 

4. Verslag van de vergadering gehouden op 28 juni 2017  
Onder punt 7 op pagina 3 de laatste zin schrappen “Gjalt gaat dit onderzoeken”. Verder wordt het verslag  
ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Bespreekpunten adviesraad.  
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 Toegankelijk in Kampen 

Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een berperking ondertekend in Nederland. 
Nederland heeft zorgvuldig onderzoek gedaan en daarom heeft het vrij lang geduurd voordat er getekend is. Dit 
verdrag bestaat uit een opsomming van bestaande rechten van personen met een handicap met een nadere 
uitwerking van die rechten en omvat tevens de verplichting dat verdragsstaten alle passende maatregelen nemen 
om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht. 

De Tweede Kamer heeft bij de ratificatie van het VN-verdrag de verantwoordelijkheid van gemeenten nog eens 
benadrukt in een amendement. Gemeenten moeten mensen met een beperking en/of organisaties die hen 
vertegenwoordigen betrekken bij het opstellen van dit plan. 

Van de gemeenten wordt een meerjarige uitvoeringsagenda of –programma verwacht. Ruth en Jeroen zijn 
gevraagd door de gemeente Kampen om dit proces te leiden.  

Ruth laat een powerpoint presentatie zien (bijgevoegd) en geeft hier een toelichting op.  

In het VN vedrag staat o.a. dat er niet gediscriminieerd mag worden, een recent voorbeeld is een rechtzaak met  
Drogisterijketen Kruidvat, deze hebben een blinde vrouw gediscrimineerd door haar niet te begeleiden tijdens het 
winkelen. De vrouw vroeg de medewerkers van Kruidvat om haar aan de arm door de winkel te begeleiden. 
Kruidvat wees dit verzoek af en stelde voor om de gewenste producten voor de vrouw te verzamelen aan de hand 
van een boodschappenlijstje. De vrouw weigerde dit omdat zij zo zelfstandig mogelijk wilde winkelen.De wens van 
de blinde vrouw om zo zelfstandig mogelijk te kunnen winkelen, sluit aan bij het uitgangspunt van de Wet gelijke 
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. 

Het bewustzijn is nu een heel belangrijk punt. Daarna zal een inventarisatie gemaakt worden en bekeken worden 
wat er prioriteit heeft. In het kader van de bewustwording zullen een aantal bijeenkomsten georganiseerd worden. 
Hiervoor dient een presentatie gemaakt te worden, hier zijn voorbeelden uit de praktijk voor nodig. Daar is input 
voor nodig.  

Jeroen hoopt eind 2017/begin 2018 het 1e deel van het rapport af te ronden en dan in gesprek te gaan  met 
verschillende doelgroepen (wijkvereningingen, sportverenigingen, ondernemers). 

Jeroen wil het proces ook ingaan met de Adviesraad, hij informeert dat  het onderwerp niet hoog op de agenda van 
de gemeente staat.  Niet iedere wethouder ziet hier noodzaak van. Voor de uitvoering van dit verdrag worden geen 
extra middelen ontvangen, de ruimte moet veelal uit bestaande budgetten komen. 

Jeroen polst hoe het zojuist vertelde verhaal/presentatie ontvangen is. De een is blij met de sociale insteek een 
ander vindt dat er teveel geld in het project is gestoken (€ 45.000,00, voor opstellen uitvoeringsagenda). Ook wordt 
gerefereerd naar de invoering van de WMO in 2015 en het Kamper Kompas, dit werkt niet. In Kampen vormt het 
Kamper Kompas de basis voor de manier waarop we onze inwoners met een ondersteuningsvraag helpen de regie 
op het eigen leven te houden of deze weer terug te krijgen. Uitgangspunt van het Kamper Kompas is dat we 
aansluiten bij de kracht van inwoners en hun omgeving. In Kampen noemen we dat Kamper Kracht: iedereen kan 
meedoen en iedereen doet mee!  Jeroen reageert dat er  veel is gedaan en het Kamper Kompas is de basis, vanuit 
deze basis zijn ze bezig met een aantal zaken. Er moet samengewerkt worden met de gemeente, jullie moet 
dezelfde ambitie als de gemeente hebben. Kan niet garantie geven dat in februari alle neuzen zelfde kant op staan. 
Er kunnen handvaten gegeven worden. De ambitie  mag niet verzwakken door verhaal van 3 jaar terug. 

Ruth benadrukt nog dat we jullie (MMB) daar bij nodig hebben, zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden moeten leidend 
zijn.  Bij elke beleidskeuze die een ambtenaar maakt,  moet nagedacht worden wat voor een effect dit heeft. MMB 
is onmisbaar. 

Het cluster MMB vertelt dat er, door hun ogen, gekeken is in de Oudestraat, ondernemers zijn belangrijk. Er is een 
wandeling gemaakt met een journalist, hoe is het en hoe zou het moeten zijn. Diverse mensen zijn meegeweest. 
Er zij foto’s gemaakt en mensen zijn aangeprolen. Een andere aanwezige heeft zich verdiept in het VN verdrag en 
heeft een vertaalslag gemaakt door een checklist te maken (looproutes, verbeteren sanitair). Hier zijn foto’s van 
gemaakt. Deze informatie willen Ruth en Jeroen graag ontvangen. 

De aanwezigen zien dat er in de stukken een aantal doelgroepen genoemd worden. Er worden “groepen” gemist 
(jong dementerenden, mensen met NAH, laaggeletterden, mensen met een sociale/psycische beperking).  
Deze groepen worden zeker meegenomen, is in het voortraject reeds aangegeven. 
 
De afgevaardigde van cluster Vrijwilligers vraagt hoe dit verhaal zich binnen de sportverenigingen vertaald, het 
advies is samen goed te kijken, wat leeft er en waar lopen ze tegenaan. Is er een probleem/incident dan is dat een 
moment om de toegangelijkheid bespreken.  

Omtrent de kosten van eventuele aanpassingen kan gezegd worden dat er bij nieuwbouw quick wins (snelle winst) 
gemaakt kan worden met kleine aanpassingen. Aanpassingen achteraf kosten veel geld. Daarom is het belangrijk 
inzichtelijk te maken hoe toegankelijk iets is of hoe moet je het toegankelijk maken. 
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In november vergadert het cluster MMB, Ruth en Jeroen sluiten hier bij aan. Eventuele informatie kan dan nog 
meegenomen worden in de concept uitvoeringsagenda.   

Jeroen benadrukt nog dat hun het begin maken en dat het afgemaakt moet worden  

 Bespreking website 

Compliment aan Gjalt voor de website www.adviesraadmokampen.com. De website wordt getoond op de beamer. 
Wellicht moeten meerdere mensen toegang krijgen de website bij te houden. 

6. Voorstellen voor de raad 
Geen 
 

7. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters 
 De verslagen van de clusters GGZ en Mantelzorg worden kort  besproken. Afspraak is dat de notulen naar Gjalt      
gestuurd worden, hij zorgt dan voor verdere verspreiding. 

 
8. Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente  

Geen 

 
9. Rondvraag  

 Cluster Ouderen zal n.a.v. de brandbrief veiligheid in de toekomst de protocollen doorlopen. 
 
Vergaderdatum maand oktober blijft staan ondanks herfstvakantie (indien Calista kan), CJG wordt       
doorgeschoven. 
 
MMB spreekt twijfels uit over de volgorde van samenwerking met het GKIJ. Beleidsambtenaren benaderen eerst  
GKIJ. Dit moet andersom gaan. De aanwezigheid van ambetelijk ondersteuner wordt gemist. Zou iemand Bernard     
kunnen vervangen. De naam van G. Wessels wordt genoemd. Bert gaat informeren bij eenheidsmanager of er een 
vervanger aangewezen kan worden. 
 
Er wordt gevraagd of er al wat bekend is over het mantelzorgcompliment. Het te ontvangen bedrag blijft hetzelfde, 
de dag zelf moet nog ingevuld worden. Zodra er nadere informatie is wordt deze gedeeld. 
 
Afvaardiging van het cluster Participatie is blij dat het cluster weer bemenst is, ze zijn echter maar met 5 personen. 
Ze zien graag meer leden. 
 
Door een van de aanwezigen wordt twijfel uitgesproken over het verhaal wat vanavond gehoord is.  

 
10. Sluiting 

  Bert bedankt een ieder hartelijk voor de inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
Volgende vergadering  
  
Woensdag 25 oktober 2017, 19:30 uur, Stadhuis, vergaderkamer IJsselmuiden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adviesraadmokampen.com/
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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. 
Eerste rapportage 

ombudsvrouw 
Gjalt/Bernar

d 
Uitnodigen voor 

vergadering  
27 sept 

25-01-2017 

6. 
Werkafspraak met 

ombudsvrouw 
DB 

Rapportage 
bespreken 

Mei/juni 
2017 

 

7. Iemand van CJG DB? 
Uitnodigen voor 

een AR-MO 
vergadering 

Stavaza 
cluster 
Jeugd 

25-01-2017 

8. Vervoer Bernard update  
14-12-2016 

9. 
Zorg om budget uit WLZ en 

lange wachttijden intake 
DB en Henri 

Voorstel aan 
College 

Februari 
2017 

25-01-2017 

     
 

     
 


