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Secretaris: 
G. Kootstra 

Zegge 2  
8265 CL Kampen 

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

W: adviesraadmokampen.nl 
 
 
 

Verslag vergadering 31 mei 2017 
 
 

Datum: woensdag 31 mei 2017 
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden 
Tijd: 19:30-21:04 uur 
 
 
 
 

Aanwezig: 
De heer Bert Regterschot (voorzitter)  
Mevrouw Hilga van Schellen (Mantelzorg, vice voorzitter) 
De heer Arjen van Wijk (GGZ) 
Mevrouw Karin Verheij (Mantelzorg) 
De heer Johan Vermeulen (Ouderen) 
Mevrouw Tonny Zweers (Vrijwilligers) 
De heer Henri Verbeek (GGZ) 
Mevrouw Regina Minnema (MMB) 
Mevrouw Leni van Ommen (gem. Kampen) 
De heer Bernard Engberts (gem. Kampen, adviseur Ar-MO) 
Mevrouw Gerlinde Fix (gem. Kampen, verslag) 

Gasten: 
De heer Gerard Biersteker 
Mevrouw Margreet Nusmeier 
 
Afwezig mk:  
De heer Gjalt Kootstra (Ouderen, secretaris) 
De heer Hans Fien (Vrijwilligers) 
Mevrouw Annemarie Salverda (MMB) 

 
Toehoorders: 
4 

 
 
 
 
 
 

1. Opening van de vergadering 
Bert opent de vergadering in het bijzonder de nieuwe Eenheidsmanager MO, Gerard Biersteker en Margreet 
Nusmeier, Coördinator cluster Inkomen MO.  
Er zijn 3 toehoorders aanwezig die mogelijk het cluster Participatie gaan bemensen en 1 toehoorder voor de 
(mogelijke) opvolging van Karin in het cluster Mantelzorg. 
 
Tevens nemen wij vanavond afscheid van Leni van Ommen. Zij neemt per 1 juni deel aan het Generatiepact en 
heeft, na bijna 9 jaren, het notuleren van de vergaderingen van de Adviesraad MO afgestoten. 
 
De punten 6a en b van de agenda met Gerard Biersteker en Margreet Nusmeier 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 stukken 
-Bernard meldt dat er geen ontwikkelingen in de voortgang van de website zijn. Vanuit de vergadering wordt 
aangegeven dat het is wenselijk hier voor de zomervakantie een start mee te maken. 
 
-Als ingekomen stuk had Bernard een vragenlijst (dagelijkse gang van zaken Adviesraad MO) verwacht. Bert heeft 
deze lijst ontvangen en gaat deze alsnog verspreiden onder de leden. 
 

4. Verslag van de vergadering gehouden op 19 april 
Onderaan pagina 1: “n.a.v. van punt 14 (zorg om lange wachttijden)” deelt Bernard mee dat er een brief in de maak 
is met uitleg. 
 

5. Verslag van de vergadering gehouden op 3 mei en actielijst 
Na enkele tekstuele wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 
 
De actielijst wordt op enkele punten aangepast. 
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6. Bespreekpunten Adviesraad 
a. Kennismaking met Gerard Biersteker, sinds begin april 2017 Eenheidmanager Maatschappeijke 
Ontwikkeling. 
Gerard bedankt de adviesraad voor de uitnodiging en stelt zich voor. Hij geeft uitleg over zijn 
werkzaamheden.Gerard heeft een dienstverband van 1 jaar, hij geeft leiding aan 150 medewerkers van de 
Eenheid Maatschappelijke Ontwikkeling waar de afdelingen Sport, FrontOffice, BackOffice, Cultuur en Beleid & 
Subsidies onder vallen. Belangrijke punten vindt Gerard: preventie, promoten van vrijwilligerswerk en het 
voorkomen van problemen. Gerard staat open voor signalen van Adviesraad MO. 
 
b. Toelichting over de voortgang bij de uitvoering van “Vroeg er op af”,  ‘Financiën op Koers’ en 
‘Budgetbeheer en budgetcoaching’, door Margreet Nusmeier, Coördinator FO. 
Vroeg er op af 
Margreet deelt aan de aanwezig een A4-tje uit met uitleg. Momenteel wordt er actie ondernomen wanneer er 
huurachterstanden zijn bij de woningbouwvereniging Dit wordt uitgebreid naar meerdere woningbouwverenigingen 
en energieleveranciers. Voor de cliënt zijn er geen kosten aan verbonden. 
Financiën op Koers 
Het project Financien op Koers (FINOK) loopt goed, het project is laagdrempelig en sinds de start, 1,5 jaar 
geleden, komen er 10 tot 12 mensen per spreekuur. Per week zijn er 2 dagdelen een spreekuur. Een medewerker 
van St. De Kern doet de intake en zet de vraag/probleem uit bij de betreffende persoon. 
Budgetbeheer en budgetcoaching 
Wanneer er goedkeuring volgt door het College en de gemeenteraad is budgetbeheer de volgende stap. Het doel 
hiervan is om minstens binnen 1 jaar mensen weer op eigen benen te laten staan. In juli 2017 worden er mensen 
geworven voor deze nieuwe functie  
De vraag komt of burgers uit zichzelf komen naar het spreekuur? Margreet antwoordt dat er momenteel veel 
mensen komen d.m.v. mond tot mond reclame. Er wordt gevraagd of er gebruik gemaakt wordt van de 
scangebieden door KamperKracht? Er is een intensieve opstart geweest en er wordt nu bekeken hoe we verder 
moeten, daarvoor worden stappen ontwikkeld. 
 

7. Voorstellen voor de raad. 
Geen. 
 
Pauze 
De voorzitter heeft een dankwoord voor Leni en er worden enkele presentjes aan haar overhandigd. 
 

8. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters 
Cluster Ouderen: vergadering geweest alle vragen zijn beantwoord. Het verslag is niet aan de leden van de 
Adviesraad MO gestuurd. Dit wordt alsnog verstuurd. 
 
Cluster GGZ: bijeenkomst geweest, verslag verstuurd.  
Hopelijk volgende maand een cluster Participatie. 
 

9.  Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente  
Vanwege de aanwezigheid van Gerard Biersteker, neemt hij dit onderdeel voor zijn rekening. 
In 2015 zijn er 3 nieuwe wetten bij de gemeente ondergebracht, dit betekende nieuwe taken voor de huidige 
medewerkers en tijdelijk personeel. Van de 150 werknemers zijn er 50 ingehuurd. Dit is verwarrend voor burgers 
vanwege steeds wisselende gezichten. De gemeenteraad heeft op 30 mei 2017 besloten een aantal medewerkers 
vast aan te nemen. De Adviesraad is hiervan nog niet op de hoogte. De voorzitter is blij met dit nieuws en is er 
zeker van dat de leden van de Adviesraad het met hem eens zijn. 
Het CJG heeft geen organisatiestructuur en wordt nu ook een vast onderdeel van de gemeente. Hopen dat 
samenwerking beter gaat. Wenselijk is dat alle medewerkers onder 1 dak komen te zitten. En dat er voor de burger 
1 toegang is voor Participatie – Jeugd – Wmo en dat de burger dan 1 aanspreekpunt heeft. 
Margreet Nusmeier licht toe dat er gewerkt wordt met het systeem TOP en dat op deze manier 1 x de vraag 
gesteld hoeft te worden door de burger. 
Er zijn vragen over privacy in dit systeem.Het is wel zo dat de burger toestemming moet geven dat andere 
medewerkers in zijn/haar dossier kunnen. Er wordt gevraagd of de klant zelf kan zien wie er in zijn 
gegevens/dossier kan kijken -> momenteel niet. 
 

10. Rondvraag 
De volgende vergadering zal voor Karin Verheij de laatste vergadering zijn, haar opvolger wordt dan bekend 
gemaakt. 
 

11. Sluiting 
Bert bedankt een ieder hartelijk voor de inbreng en sluit de vergadering om 21:04 uur. 
 
Volgende vergadering: 
Woensdag 28 juni 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 

Mailen of er al een 
rapp. is 

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

9. Vervoer Bernard update  
14-12-2016 

10. 
Plan van aanpak VN-

verdrag 
Frank VNG 

Zomer 
2017 

14-12-2016 

11. Website Ar-MO DB 
Beheer/actualisere

n 
Februarii 

2017 

 

12. 
Zorg om budget uit WLZ en 

lange wachttijden intake 
DB en Henri 

Voorstel aan 
College 

Februari 
2017 

25-01-2017 

13. Innovatiebudget 
Manja van 

der Zee 
Voorstel aan 

College 
tzt 

31-05-2017 

      
 


