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Secretaris: 
G. Kootstra 

Zegge 2  
8265 CL Kampen 

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

W: adviesraadmokampen.nl 
 
 
 

Verslag vergadering 29 november 2017 
 
 

Datum: · woensdag 29 november 2017 
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden 
Tijd: 19:30-22:27 uur 
 
 

Aanwezig: 
De heer Bert Regterschot (voorzitter) 
De heer Gjalt Kootstra (Ouderen, secretaris) 
Mevrouw Hilga van Schellen (Mantelzorg, vice voorzitter) 
Mevrouw Tonny Zweers (Vrijwilligers) 
De heer Johan Vermeulen (Ouderen) 
De heer Martin Groen (Mantelzorg) 
Mevrouw Annemarie Salverda (MMB) 
Mevrouw Regina Minnema (MMB) 
De heer Henri Verbeek (GGZ) 
De heer Dirk Bakker(GGZ) 
Mevrouw Johanna de Roo (Participatie) 
De heer Frank Lichtendahl  (gemeente) 
Mevrouw Gerlinde Fix (gem. Kampen, verslag) 
 
 

Gasten: 
De heer Henk van Deutekom (gemeente) 
De heer Gerhald Schutte (CJG) 
 
Afwezig mk:  
Mevrouw Fenny Lodewijk (Participatie) 
De heer Hans Fien (vrijwiliggers) 
Mevrouw Monique Schorfhaar (gemeente) 
 
Afwezig zk: 
Nvt 
 
Toehoorders: 
Nvt 

 

 
 

1. Opening van de vergadering 
Bert opent de vergadering en heet een ieder welkom, in het bijzonder Dirk Bakker die vanaf vanavond 
officieel het cluster GGZ vertegenwoordigt in de Adviesraad. 
Gasten van vanavond zijn:  

 Henk van Deutekom, hij geeft een toelichting bij het onderwerp “modernisering” van het uitvoerend 
beleid, verordeningen en beleidsregels. 

 Gerhald Schutte van het CJG, hij zal het werk van het CJG toelichten. 
Deze onderwerpen worden 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  

 het meedoenbeleid 

 Bert heeft een brief ontvangen van Jeroen Geerdink over het thema Toegankelijkheid. Jeroen wil 
graag afgevaardigden uit de AR-MO die mee willen denken over dit onderwerp. Het cluster GGZ 
zal aanschuiven. Er wordt opgemerkt dat Ruth en Jeroen op 7 december a.s. aanwezig zijn bij de 
vergadering van het cluster MMB, het cluster GGZ kan hierbij aanschuiven. 

 Benoeming nieuwe voorzitter, er zijn gesprekken geweest en door de commissie is een keuze 
gemaakt. De kandidaat is voorgedragen aan het College, dinsdag 5 december neemt het College 
een besluit over de benoeming. Bij geschiktheid wordt eerst de kandidaat geïnformeerd en daarna 
de leden van de Adviesraad. Ook gaat een persbericht uit.  

 
4. Verslag van de vergadering gehouden op 25 oktober 2017  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.(Frank deelt mee dat hij brief over wachttijden GGZ vandaag 
gezien heeft) 
 

5. Bespreekpunten adviesraad.  
1. Modernisering 
Henk van Deutekom is door de gemeente ingehuurd om het uitvoerend beleid, verordeningen en  hij wil 
graag weten hoe en wanneer de Adviesraad hierbij betrokken kan worden. Henk geeft zijn uitleg aan de 
hand van een PowerPoint presentatie (bijgevoegd) over een praktijkvoorbeeld.  
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Moraal van het verhaal is dat regels een middel voor een doel zijn, vraag is of je de regels volgt of dat je 
een oplossing gaat zoeken om iemand zijn doel te laten bereiken. Gemeente Kampen wil er ook naar toe 
dit laatste te bereiken daarom is het project Modernisering regelgeving er. Henk gaat samen met een 
projectgroep kijken hoe de bestaande regels gemoderniseerd kunnen worden. Het is de bedoeling dat dit 
rapport in april 2018 klaar is. Henk wil graag 2 contactpersonen vanuit de Adviesraad, dit worden Hilga en 
Johanna. Henk vraagt wanneer de Adviesraad weer betrokken wil worden, er zullen 2 
terugkoppelingsmomenten komen (vergadering van januari en april 2018). 
 
Er wordt gevraagd of de inzet vanuit de Adviesraad tekstuele aanpassing betreft of beleidsmatige. Henk 
antwoordt dat het gaat om de inhoud van het beleid. De modernisering van het beleid is niet tot stand 
gekomen door ongenoegen maar om doelgerichter en effectiever te werken. Voorlopig doet alleen de 
afdeling Werk en Inkomen mee, er zijn wel raakvlakken met Jeugd en WMO. Er is over nagedacht hoe de 
burger/klant betrokken kan worden, hier is nog geen invulling aan gegeven als er suggesties zijn hoort 
Henk dit graag.  
Bert vraagt of dit project niet kan afketsen op juridische aspecten (zoals met de HH1). Henk heeft het 
volste vertrouwen dat dit project gaat slagen, hij heeft in meerdere gemeente soortgelijke projecten 
gedaan. 
 
2. GJG 
Gerhald Schutte geeft een uitleg over het werk van het CJG door middel van een PowerPoint presentatie 
(bijgevoegd). 
 
Het CJG is onderdeel van de gemeente, er wordt gevraagd hoe het zit als een gezinsvoogd niet klikt met 
een gezin, Gerhald legt uit dat gezinsvoogden onder de Jeugdbescherming Overijssel vallen en het CJG 
hier geen invloed op heeft. Indien het binnen het CJG niet klikt tussen een medewerker en gezin kan er 
een andere consulent toegewezen worden. In de presentatie kwam naar voren dat er dit jaar een forse 
stijging is van hulpvragen, is dit te verklaren? De hulpvragen worden complexer, kinderrechter spreekt 
minder snel een vonnis uit en deze zaken komen bij het CJG terecht. De druk onder de medewerkers 
wordt ook steeds hoger omdat er zaken zijn die onmiddellijke aandacht vragen. 
Er wordt aan Gerhald gevraagd of het CJG zijn cliënten raadpleegt, Gerhald antwoord dat er studenten van 
Windesheim met een onderzoek bezig zijn. 
Hoe vindt signalering plaats? Dit gebeurt op het consultatiebureau, het basisonderwijs en op het voortgezet 
onderwijs wanneer de kinderen gezien worden. Maar er bestaat ook geestelijke mishandeling, dit is van de 
buitenkant niet zichtbaar. Het is belangrijk signalen op te pikken. Statistisch zijn er in iedere schoolklas 2 
kinderen die mishandeld worden. Tonny vraagt hoe de sportverenigingen bereikt zijn voor deze signalen. 
Er zijn bijeenkomsten geweest met sportverenigingen en er zijn mogelijkheden tot trainingen van 
vertrouwenspersonen bij een aantal sportverenigingen. Als lid van de Sportraad zal Tonny nog napraten 
met Gerhald omdat e.e.a. haar niet bekend was. 

 
Wanneer kinderen 18 jaar worden gaan ze van het CJG over naar de WMO, om deze overgang soepel te 
laten verlopen is een medewerkster in dienst die voor 50% bij het CJG werkt en 50% bij de WMO. 
Wanneer een nieuwe hulpvraag binnen komt vinden er één of meerdere gesprekken plaats, eventueel 
wordt er contact met derden opgenomen. Al deze informatie komt in het Plan van Aanpak te staan, deze 
wordt met de ouder(s)/verzorgers besproken en indien zij akkoord gaan wordt een handtekening geplaatst. 
Wanneer ouders/verzorgers het niet eens zijn met de inhoud van het Plan van Aanpak kunnen zij dit 
kenbaar maken bij de bezwaarcommissie en eventueel bij de rechter. 
Het ligt aan de hulpvraag voor hoe lang een indicatie afgegeven wordt. Is er na de indicatie nog behoefte 
aan hulp dan moet er een nieuwe hulpvraag ingediend worden. De burger is hier zelf verantwoordelijk voor. 
Johan vraagt hoelang voegsignaleringen in de databank bewaard blijven (i.v.m. het afsluiten van 
verzekeringen).Gerhald deelt mee dat een signaal 2 jaar op actief staat en 5 jaar ‘onder water’ blijft staan. 
Totaal dus 7 jaar. 
 
3. Raadsvoorstel Huishoudelijke Hulp, was- en strijkservice. 
Frank legt uit dat voorgesteld wordt de bestaande HH1 regeling te handhaven. Eerder was aangekondigd 
dat deze vervangen zou worden door resultaatgericht indiceren. Tegelijkertijd zou ook een was- en 
strijkservice als algemene voorziening geïntroduceerd worden. Dit zou betekenen dat er per cliënt een 
keukentafelgesprek gevoerd moest worden om de indicatie te wijzigen en tevens om te kijken of een cliënt 
gebruik kan maken van de algemene was- en strijkservice. Naast de kosten van keukentafelgesprekken 
om tot nieuwe indicaties te komen, is de verwachting dat een resultaatgerichte indicatie tot veel bezwaar- 
en beroepsprocedures zal leiden en dat de uitspraken hierin niet tot de gewenste besparingen zullen 
leiden. Dit heeft geleid tot het voorstel om de huidige werkwijze te continueren. In een eerder stadium had 
de Adviesraad MO al aangegeven weinig te zien in een was- en strijkservice als algemene voorziening. Dit 
is mede reden geweest om te adviseren deze niet in te voeren.  
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In de stukken staat dat toepassing van de indicatiemethode van het CIZ leidt tot efficiëntie en daarmee tot 
besparingen. Frank kan geen antwoord geven op de vraag wat dit voor de inwoner betekent. Hij zal dit 
navragen.  
De HHt regeling blijft een goedkope hulp, mensen krijgen nog steeds € 7,50 korting. Is hier een 
inkomenstoets mogelijk? Frank zal dit uitzoeken. 
 
4. Armoedebeleid 
De nota  is een opsomming van allerlei maatregelen. Frank deelt meer dat er een brochure komt, de 
uitgifte van deze brochure loopt via intermediairs (scholen, sportverenigingen e.d.) 
 
Annemarie vraagt hoe de communicatie verloopt omdat er veel mensen niet weten van alle bestaande 
voorzieningen. Frank antwoordt dat het moeilijk blijft iedereen te bereiken. Wel worden de regelingen 
steeds bekender. Johanna vraagt of er bij de gemeente Dronten navraag is gedaan naar de kortingspas. 
Nee, er zijn wel professionele bureaus en er is gebleken dat de kortingspas veel uitvoeringskosten met zich 
meebrengt. 
Johanna vraagt ook hoe het zit met de eigen bijdrage bij de zwemles. Er zijn geen signalen dat er 
problemen zijn over de inning. 

 
In 2018 wordt een meedoemedewerker aangesteld. Er wordt gevraagd of deze medewerker een doel 
meekrijgt. Frank deelt mee dat deze functie een brede taak wordt, de taak zelf is nog niet beschreven. 
 
Voor een laptop wordt een vergoeding toegekend van € 467,00. Hoe is dit bedrag tot stand gekomen. Voor 
een basiscomputer betaal je € 300,00 tot € 350,00. Frank antwoordt dat gekeken is naar een gemiddelde 
prijs. Hier komen nog extra kosten bij (internetaansluiting en pakketten). Vanaf 12 jaar heeft ieder kind uit 
een gezin recht op een laptop. Hilga verbaast zich over het aantal aanvragen welke dan nog binnenkomen 
bij het Kamper Kracht Fonds.  
 
De doelgroep voor armoede-/meedoenbeleid omvat huishoudens die een inkomen ontvangen van 
maximaal 110% van het sociaal minimum. Er bestaan gezinnen die boven deze norm zitten, maar 
bijvoorbeeld door hoge zorgkosten ook onder deze grens vallen. Kan er voor deze gezinnen wat gedaan 
worden. De nota wordt volgende week al behandeld in de commissie Inwoners. Na enige discussie wordt 
besloten dat Gjalt een brief zal sturen met deze vraag. 
De Wtcg is m.i.v. 2014 afgeschaft, een deel van de middelen dat voor de uitvoering hiervan beschikbaar 
was is overgedragen aan de gemeente. Dit bedrag was niet geoormerkt, de gemeente Kampen heeft dit in 
de collectieve zorgverzekering gestopt en de uitbreiding van de bijzondere bijstand. Tegelijkertijd is de 
mogelijkheid geboden deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering met gunstige 
voorwaarden. 
Gjalt vraagt of er voor statushouders meer wordt gedaan in het kader van het armoede beleid. De 
gemeente heeft bepaalde verplichtingen naar deze groep en dit is landelijk vastgesteld.  
 

6. Voorstellen voor de raad 
Geen 
 

7. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters 
De verslagen van de clusters GGZ (in januari volgt Steffen Hofstra Henri op), MMB (verslag, zijn erg druk 
over het thema Toegankelijkheid) Vrijwilligers en Mantelzorg worden kort besproken. Martin stipt het  
onderwerp ‘vervoer’ aan, tip van Regina (MMB) nodig Bernard Engberts uit die kan verduidelijking geven, 
Bernard is ook in het cluster MMB geweest en dit heeft verheldering gegeven. 

 
8. Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente  

Geen 
 

9. Rondvraag  
Een vraag over het tijdstip afscheid van Bert, het wordt een “sober” afscheid en Bert zal de gehele 
decembervergadering nog leiden. 

 
10. Sluiting 

  Bert bedankt een ieder hartelijk voor de inbreng en sluit de vergadering om 22:27 uur. 
 
 
Volgende vergadering  
  
Woensdag 13 december 2017, 19:30 uur, Stadhuis, vergaderkamer IJsselmuiden. 
 
 



 Verslag vergadering Adviesraad MO Kampen 29-11-2017 Pagina 4 van 4 

 
 
 

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 t.z.t. 
14-12-2016 

5. Vervoer Bernard update  
14-12-2016 

6. 
Zorg om budget uit WLZ en 

lange wachttijden intake 
DB en Henri 

Voorstel aan 
College 

Februari 
2017 

25-01-2017 

7. Modernisering beleid 
DB/Henk 

van 
Deutekom 

terugkoppelingsmo
ment 

Jan + apr 
2018 

29-11-2017 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 


