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Secretaris: 
G. Kootstra 

Zegge 2  
8265 CL Kampen 

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

W: adviesraadmokampen.nl 
 
 
 

Verslag vergadering 28 juni 2017 
 
 

Datum: woensdag 28 juni 2017 
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden 
Tijd: 19:30-21:50 uur 
 
 

Aanwezig: 
De heer Bert Regterschot (voorzitter) 
De heer Gjalt Kootstra (Ouderen, secretaris) 
Mevrouw Hilga van Schellen (Mantelzorg, vice voorzitter) 
Mevrouw Karin Verheij (Mantelzorg) 
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) 
De heer Martin Groen (Mantelzorg) 
De heer Bernard Engberts (gem. Kampen, adviseur Ar-MO) 
Mevrouw Gerlinde Fix (gem. Kampen, verslag) 

 

Gasten: 
Mevrouw Tamara Pietersz 
Mevrouw Manja van der Zee 
 
Afwezig mk:  
De heer Arjen van Wijk (GGZ) 
 
 
Afwezig zk: 
Nvt 
 
Toehoorders: 
3 

 

 
 

1. Opening van de vergadering 
Bert opent de vergadering en heet een ieder welkom, in het bijzonder Tamara Pietersz en Manja van der Zee.  
Tamara zal de voortgang van het project Wortmanflat toelichten en Manja zal een toelichting geven op de 
innovatieregeling. Deze onderwerpen worden als eerste behandeld, maar het verslag houdt de volgorde van de 
agenda aan. 
 
Vanavond nemen we afscheid van Karin Verheij. Zij heeft het Cluster Mantelzorg jarenlang vertegenwoordigd. De 
voorzitter richt zich tot Karin met een dankwoord en het Lof- en Treur-lied op de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning wordt bekeken (https://www.youtube.com/watch?v=9Xo4ASBXIfs). Daarna ontvangt Karin een 
presentje en een bos bloemen. 
 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

3. Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken 
Arjen heeft zich afgemeld voor deze vergadering 
  
Bernard meldt dat hij heeft binnenkort een afspraak heeft met Kampen online met betrekking tot de Website, de 
volgende vergadering is er meer duidelijk. Gjalt geeft aan dat hij bezig is met een opzet voor de website. 

De uitgaande brief van het cluster Ouderen wordt ter kennisname aangenomen. 

De 6 geinteresseerde personen voor het Cluster Participatie zijn voor dinsdag 4 juli uitgenodigd voor een eerste 
bespreking op het stadhuis. 

Resultaten Netwerk Platform Arbeidsmarkt, Kampen en Dronten worden op een later tijdstip besproken. 

Bernard heeft voor de volgende vergadering (27 september) Calista Bos en Poem ter Mors gevraagd voor een 
toelichting op de eerste rapportage ombudsvrouw  

Brief Zorgbelang Overijssel (zie bijlage) Er wordt gevraagd of er iemand vanuit de Adviesraad MO als 
afgevaardigde naar deze bijeenkomsten wil, er is niemand geinteresseerd en er wordt afgesproken dat Gjalt 
eventuele stukken zal doormailen. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Xo4ASBXIfs
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Verslag netwerkbijeenkomst mantelzorg en GGZ -> t.k.n. 

4. Verslag vergadering 31 mei 2017 en actielijst 
Het verslag wordt vastgesteld. De opvolger van Karin Verheij wordt Martin Groen. De actielijst wordt doorgenomen 
en op enkele punten aangepast. 

 
5. Bespreekpunten Adviesraad  

 Voortgang project Wortmanflat door Tamara Pietersz. 
Edwin Burgman zou de voortgang van het project samen met Tamara toelichten, maar door een 
ziekenhuisopname is hij vanavond niet aanwezig. 
  
Op pagina 2 staat dat het casusoverleg is opgeheven, dit is een buurtnetwerk van professionals en inwoners. Door 
(RIBW) professional wordt dit nu uitgezet naar de juiste organisaties met de kennis van de betreffende casus. 
 
Op pagina 3 gaat het over het keukentafelgesprek, dit gesprek wordt uitgezet door een verkenner van de 
FrontOffice. Dit geeft geen extra kosten, dit hoort bij de werkzaamheden van de FrontOffice. 
 
Tamara heeft maandelijks overleg, er worden ongeveer 3 casussen per keer besproken, dit overleg wordt 
bijgewoond door professionals. Hier wordt bekeken door wie een casus opgepakt moet worden of deze verder 
uitzetten. De wijkverbinder verbindt, de profesionals hebben elkaar gevonden. In dit overleg zijn geen bewoners 
aanwezig. 
Door dit project is er versterking in het voorveld. 
 

 Toelichting op de innovatieregeling door Manja van der Zee 
 Manja geeft in het kort een uitleg over het innovatiebudget. 
 
De subsidie is verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Er wordt gevraagd of deze subsidie gelabeld is. Wanneer 
de subsidie niet gebruikt is komt deze in de reserve van het Sociaal Domein. Op een later tijdstip kan dit gebruikt 
worden maar moet wel gemotiveerd aangevraagd worden bij de Raad. 
Beleidsmedewerkers bepalen wie er in aanmerking komt voor subisidie, de subsidieregeling was voor iedereen, 
alle initiatieven konden ingediend worden, dit is niet meer wenselijk. Indien bewoners zich organiseren in 
groepsverband met een aanspreekpunt kan dit wel. De beslissing ligt bij het PFO. De burgers komen aan deze 
informatie door de wijkverbinders en medewerkers van de FrontOffice. 
Het geld gaat in principe naar 4 thema’s, maar het is niet gezegd dat andere thema’s niet gehonereerd worden. 
Er zijn een aantal criteria opgesteld, deze worden niet openbaar gemaakt. 
 

 Actieplan statushouders door Wyke Brouwer 

Het actieplan is per mail verzonden, echter Wyke is vanavond verhinderd. In de mail is aangegeven dat vragen 
over het stuk per mail aan haar verstuurd konden worden. Tijdens deze vergadering konden dan op- en 
aanmerkingen, suggesties met het advies verzameld worden en doorgegeven aan Wyke (11 juli college 
behandeling). 

De info uit deze mail is niet door een ieder goed ontvangen. Bernard geeft daarom enkele antwoorden. 

Er wordt opgemerkt dat statushouders leenbijstand kunnen krijgen, de vraag is hoe zij dit aflossen. Bernard geeft 
aan dat er per maand wordt afgelost voor een periode van 3 jaar. Wat niet is afgelost wordt kwijtgescholden, dit is 
een landelijke regeling. 

Vanuit het cluster Vrijwilligers wordt gevraagd hoe vrijwilligerswerk inzichtelijk is bij de gemeente. De 
Vrijwilligersvacaturebank is als eerste aan zet. Statushouder kan zelf aangeven wat hij wil. 

Er wordt gevraagd of een statushouder moet betalen voor taalles, deze vraag en de vraag of voor statushouders 
werk en goedkope woningen worden geregeld, dit ten koste gaat van andere jeugdigden wordt doorgeschoven 
naar Wyke.  

Er wordt opgemerkt dat de afkorting AMA niet betekent Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker maar 
Alleengaande Minderjarige Asielzoeker. 

 
Er wordt afgesproken dat alle andere vragen zo spoedig mogelijk op de mail naar Wyke verzonden worden. 
Wyke zal de antwoorden geven en een ieder heeft dan 1 week de tijd om te reageren, daarna is het stuk akkoord. 
 

6. Voorstellen voor de raad 
Geen 
 
Pauze  
 

7. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters 
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Verslag cluster GGZ ->is met de clusters Mantelzorg en MMB in gesprek, om te verkennen of het mogelijk is 
samen te werken. 

Verslag cluster Ouderen -> er wordt opgemerkt dat de toegangelijkheid van de winkelpanden in de Oudestraat te 
wensen overlaat, het Cluster MMB heeft hier ook mee te maken, er wordt geopperd met elkaar samen te werken in 
deze casus. 

Door het cluster Ouderen is een brief inzake de brandveiligheid verzonden aan de Politieke Partijen en college 
B&W. Door het cluster zelf is geen onderzoek gedaan, men geeft aan dat dit een kritische noot is. Brief t.k.n. 

Notulen MMB -> Cluster was blij met de aanwezigheid van Niek van der Sprong, organisator Hanzedagen tijdens 
hun laatste vergadering.  

Punt 6 inzake relatie tussen MMB en GKIJ. Hier bestaat onduidelijkheid over. Op de website staat dat Harry Bruins 
voorzitter is, maar zegt zelf geen voorzitter meer te zijn. De nieuwsbrief wordt verspreid met daarop zijn naam als 
voorzitter. Onduidelijk is wat de rol van de GKIJ is, alleen het scholenproject. Gjalt gaat onderzoeken. 

 
8. Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente (Bernard) 

Vervoer, binnen Sociaal Domein, in aanloop naar Europese aanbesteding. Laagste aanbieder krijgt de uitvoering 
van het vervoer,  we moeten wel waken dat de kwalitieit van het vervoer gewaarborgd blijft. SWIK blijft voorlopig 
bestaan. Eind 2017 is de gunning. 
 
 

9. Rondvraag 
Henri merkt op dat er is een brief van De Koepel is ontvangen over contributieverhoging, het is niet duidelijk wat De 
Koepel voor de Adviesraad MO doet, in het DB wordt dit besproken. 

Karin bedankt de aanwezigen voor de bijzondere tijd die ze bij de Adviesraad MO heeft gehad heeft. 

Bert vraagt, vanwege het tijdstip, of we sneller klaar zijn met vergaderen door nieuwe werkwijze. Dit valt moelijk te 
beoordelen omdat het stuk over de statushouders niet volledig behandeld is. Een conclusie is nog niet te trekken. 

 
10. Sluiting 

Bert bedankt een ieder hartelijk voor de inbreng,  wenst iedereeen een goede vakantie en sluit de vergadering. 
 
 
Volgende vergadering  
 
Woensdag 27 september 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. 
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. 
Plan van aanpak VN-

verdrag 
Frank VNG 

Zomer 
2017 

14-12-2016 

10. Website Ar-MO DB 
Beheer/actualisere

n 
Februarii 

2017 

 

11. 
Zorg om budget uit WLZ en 

lange wachttijden intake 
DB en Henri 

Voorstel aan 
College 

Februari 
2017 

25-01-2017 


