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1.

OPENING EN MEDEDELINGEN
a) Mededelingen van de voorzitter en leden:
• Rinus van der Meer opent vandaag zijn eerste vergadering als voorzitter
van de Adviesraad VWI. Hij heet iedereen van harte welkom, en hij
bedankt de beleidsambtenaren en wethouder Erik Visser van de
gemeente Epe voor het gastvrije ontvangst.
• De voorzitter deelt mee dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21
maart jl. Albert Vos is gekozen tot gemeenteraadslid in Epe voor de partij
Nieuwe Lijn Epe. Dat betekent dat hij vandaag afscheid zal nemen van de
Adviesraad VWI.
• Er is vandaag één lid van de Adviesraad VWI afwezig: Hans Stel.
b) Vaststelling van de agenda:
De agenda wordt vastgesteld.

2.

POSTZAKEN
Ter info: Raadsbrief Tussentijdse evaluatie Investeringsagenda sociaal domein, 6 maart
2018
Jacques van Meurs wijst op een zin op de zevende pagina van de raadsbrief: “Er zijn
uiteraard ook projecten uitgevoerd die niet zijn gefinancierd zijn vanuit de budgetten voor
de Investeringsagenda. Ook daarover willen we u graag informeren. Daarom treft u een
extra bijlage aan met projecten die vanuit de eenheid Activering & Inkomen zijn
uitgevoerd, maar een andere financieringsbron kennen.” Jacques van Meurs geeft aan
wel benieuwd te zijn naar deze bijlage. Afgesproken wordt dat de ambtelijk secretaris
navraag zal doen naar deze bijlage.
Ter info: uitnodigingsbrief cursus Digisterker, 22 maart 2018
Frank Schoolderman geeft aan dat hij het verwarrend vond dat er in deze
uitnodigingsbrief geen concrete datum werd genoemd, waardoor de genodigden deze
brief wellicht ook te laat onder ogen kregen. Harry Rietberg geeft aan dit signaal mee te
nemen naar de komende bijeenkomst van de klankbordgroep Sociaal Vangnet op 9 april
a.s.
De overige postzaken worden ter kennisgeving aangenomen.

3.

VERSLAG VORIGE VERGADERING
a. Verslag openbare vergadering d.d. 27 februari jl.
•

•

•

Pagina 1; Pieter de Graaf vraagt naar de stand van zaken wat betreft het geven
van een gezamenlijke reactie van de beide adviesraden op de ontvangen reactie
op het uitgebrachte advies inzake het Koersdocument Doorontwikkeling CMO.
De voorzitter vertelt dat hij hier op korte termijn een gesprek over heeft met
Adviesraad Wmo voorzitter Hans Wesselink.
Pagina 3; Jacques van Meurs wijst op de zin: “Jacques van Meurs geeft aan dat
er inhoudelijk ook is gesproken over de vervanging van Wilma van
Teeckelenburgh in de Adviesraad VWI na december”, maar volgens Jacques van
Meurs is dat tot op heden nog op niets uitgelopen. Jacques van Meurs vertelt dat
Wilma van Teeckelenburgh op eigen initiatief ook contact heeft gehad met
beleidsambtenaar Niels Strang, en hij zou nog bekijken of er binnen Werkbedrijf
Lucrato nog een goede vervanger is te vinden met kennis en kunde op het
gebied van de sociale werkvoorziening. De voorzitter geeft aan dat het de
verantwoordelijkheid is van Werkbedrijf Lucrato om iemand af te vaardigen in de
Adviesraad VWI, en hij geeft aan dat het wellicht een goed idee zou zijn dat hij
hier contact over opneemt met Gerrie van Sunder van Werkbedrijf Lucrato.
Pagina 5; Pieter de Graaf wijst op de zin: “De voorzitter vraagt aan de leden van
de Adviesraad VWI om na te denken over de vraag wie Rinus van der Meer zou
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willen en kunnen opvolgen binnen de RCR” en hij vraagt naar de stand van
zaken. Een opvolger is nog niet bekend, en afgesproken wordt om deze tweede
Apeldoornse afvaardigingsplek binnen de RCR voorlopig open te laten, en hier
tijdens het komende overleg van de coördinatoren nog eens nader bij stil te
staan.
Het verslag wordt vastgesteld.
b. Actie- en besluitenlijst
• 1802-4; Frank Schoolderman vertelt dat tijdens de vergadering van de werkgroep
Inkomen is afgesproken dat hij en André van Gessel zelf het initiatief gaan
nemen om het gesprek met de aangewezen contactambtenaar Fleur Heinz te
initiëren. Afgesproken wordt dat de ambtelijk secretaris de contactgegevens van
Fleur Heinz zal delen met Frank Schoolderman.
• 1802-3b; De ambtelijk secretaris vertelt dat hij de feedback met betrekking tot de
introductiebijeenkomst heeft gedeeld met Joep Peters, en daarbij heeft hij ook
aangegeven dat bij een volgende keer het beter zou zijn om een dagdeel voor
deze bijeenkomst te reserveren in plaats van een tweetal uren. Afgesproken
wordt dat de ambtelijk secretaris bij Joep Peters nog navraag zal doen naar de
sheets van deze bijeenkomst.
c. Lijst schriftelijke adviezen
Geen op- en/of aanmerkingen.
4.

LOPEND EN VOORGENOMEN BELEID GEMEENTE EPE (WENDY PIERWEIJER,
MARGOT IJZERMAN EN RIANNE BOENINK)
De voorzitter heet Wendy Pierweijer, Margot IJzerman en Rianne Boenink welkom in de
vergadering.
Allereerst stellen de beleidsambtenaren Wendy Pierweijer, Margot IJzerman en Rianne
Boenink zichzelf voor aan de leden van de Adviesraad VWI. Wendy Pierweijer vertelt dat
zij werkzaam is als beleidsontwikkelaar op het gebied van werk en inkomen voor de
gemeente Epe, waarbij zij zich specifiek bezighoudt met het minimabeleid (waar o.a. het
Kindpakket onder valt). Rianne Boenink is ook een beleidsambtenaar gericht op het
gebied van werk en inkomen, waarbij zij zich specifiek richt op de dienstverlening vanuit
de eenheid Activering & Inkomen. Ten slotte vertelt Margot IJzerman dat zij als
beleidsambtenaar op het gebied van werk en inkomen zich o.a. bezighoudt met de
schuldhulpverlening,
het
ambassadeursnetwerk
Epe
Scoort
en
het
vertrouwensexperiment Regelluw.
Margot IJzerman geeft aan dat zij de Adviesraad VWI allereerst zou willen bijpraten over
de ontwikkelingen rondom de schuldhulpverlening in de gemeente Epe. Binnen de
gemeente Epe is een team budgetadvisering en schuldhulpverlening actief, bestaande uit
een viertal medewerkers. Dit betreft de eerste fase van het schuldhulpverleningstraject,
en deze fase wordt dus belegd en uitgevoerd in de gemeente Epe. Volgens Margot
IJzerman betreft dit vooral een zogenoemde stabilisatiefase; in eerste instantie
budgetadvies, maar ook directe actie bij crisissituaties. Op het moment dat er sprake is
van
problematische
schulden,
dus
als
mensen
echt
verder
het
schuldhulpverleningstraject in moeten gaan, dan gaan mensen door richting de tweede
fase; en deze fase wordt ingekocht bij de gemeente Apeldoorn. Margot IJzerman
benadrukt dat de eerste fase, die volgens haar vaak al heel uitgebreid van aard is, echt in
de gemeente Epe zelf wordt uitgevoerd. Iedereen met een financiële vraag kan hiervoor
bij de gemeente Epe terecht, waarbij de gemeente streeft naar het kunnen bieden van
individueel maatwerk. Daarbij wordt ook gekeken naar wat iemand zelf nog kan; in
hoeverre iemand nog zelfredzaam is en welke problematiek er verder nog meespeelt
behalve de financiële problematiek. Margot IJzerman legt uit dat er op deze wijze breed
gekeken wordt naar de problematiek die rondom iemand speelt.
De mensen die zich bij de gemeente Epe melden voor schuldhulpverlening krijgen een
persoonlijk gesprek met één van de medewerkers waarbij op individueel niveau wordt
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bekeken wat er in de situatie van deze persoon nodig is. Harry Rietberg geeft aan dat
niet alle mensen zich zullen melden bij de gemeente; een groep mensen zal blijven
thuiszitten. Hij vraagt hoe hiermee wordt omgegaan. Margot IJzerman erkent dat dit een
vraagstuk (hoe bereik je de doelgroep?) is waar eigenlijk alle gemeenten mee worstelen.
Margot IJzerman legt uit dat binnen de gemeente Epe de mensen zich via diverse
kanalen kunnen aanmelden. Zo is er bijvoorbeeld een Formulierenteam actief, dat door
sommige mensen als een laagdrempelige ingang wordt ervaren. Daarnaast kunnen er
ook via diverse maatschappelijke organisaties mensen aangemeld worden. Verder is het
volgens Margot IJzerman zo dat qua preventie momenteel ook onderzocht wordt hoe de
diverse doelgroepen beter in kaart kunnen worden gebracht, met daarbij ook de vraag
hoe zij beter bereikt kunnen worden als het gaat om de communicatie. Harry Rietberg
vraagt of er ook contacten zijn met instellingen als de woningbouwcorporaties of de
zorgverzekeraars, want dit zijn vaak de partijen die als eerste signalen oppikken als
rekeningen niet betaald kunnen worden. Margot IJzerman geeft aan dat dit zeker het
geval is, er is sowieso sprake van een afstemmingsoverleg eens in de zes weken tussen
o.a. medewerkers van schuldhulpverlening, Verian, Woonstichting Triada en het Leger
des Heils, waarin casussen worden besproken en waarbij ook echt gekeken wordt naar
welke mensen er direct hulp nodig hebben en welke (gezamenlijke) acties daarop
kunnen worden ingezet.
Frank Schoolderman vraagt of er ook contacten zijn met ondernemers, of worden zij
direct doorverwezen naar het GROS? Margot IJzerman legt uit dat er ook contacten met
ondernemers zijn, iedereen kan zich in principe bij de gemeente Epe melden, maar het
kan inderdaad wel zo zijn dat mensen vanuit de gemeente Epe worden doorverwezen,
waaronder bijvoorbeeld naar het GROS. Daarnaast is in Epe ook het netwerk Moedige
Mens actief, dat zich specifiek richt op armoede en schulden. En dit netwerk bestaat uit
een samenwerking tussen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de
gemeente. Dit netwerk richt zich op een drietal doelgroepen: jeugd in armoede,
werknemers in armoede en zelfstandigen/kleine ondernemers in armoede en schulden.
Vanuit dit netwerk zijn er in Apeldoorn ook gesprekken gevoerd met Over Rood, om te
kijken of een dergelijke werkwijze ook in de gemeente Epe opgezet kan worden.
Fawzy Said geeft aan dat mensen vaak min of meer gepusht worden richting een
schuldsaneringstraject, en hij vraagt of er ook specifieke maatregelen genomen worden
om te voorkomen dat mensen in de schuldsanering terecht komen. Margot IJzerman
geeft aan dat zij het signaal van pushen richting de schuldsanering niet herkent, maar
binnen de gemeente Epe wordt er in ieder geval geprobeerd om zoveel mogelijk
preventief te werk te gaan in die eerste fase. Door het bieden van maatwerk en
intensieve begeleiding om de situatie te stabiliseren, waarbij het soms helaas niet anders
kan dat iemand door moet gaan richting de tweede fase van het traject. Daarnaast geeft
Margot IJzerman aan dat men momenteel nog in een onderzoeksfase zit om de
werkwijze rondom de vroegsignalering wellicht anders in te delen. Harry Rietberg vraagt
hoe lang deze onderzoeksfase zal gaan duren, en wanneer men verwacht hier een
eerste resultaat van te zien. Margot IJzerman gaat ervanuit dat hier aan het einde van dit
jaar meer over te zeggen valt; als het gaat om de vraag in hoeverre er wijzigingen zijn te
verwachten in de werkwijze gericht op de vroegsignalering.
Margot IJzerman vertelt dat de gemeente Epe ook actief is als één van de 19
pilotgemeenten binnen het project Schouders Eronder; een samenwerkingsverband
tussen Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG.
Dit project richt zich op het bewerkstelligen van een professionaliseringsslag binnen de
schuldhulpverlening. De gangmaker in Epe, Karin van Turnhout, is nu in gesprek met
diverse ketenpartners in Epe binnen de schuldhulpverlening. Uiteindelijk moet dit
landelijke project gaan leiden tot het van elkaar kunnen leren en het professionaliseren
van de schuldhulpverlening.
Wendy Pierweijer geeft aan dat zij allereerst in zou willen gaan op de vraag wat de
gemeente Epe doet met de zogenoemde Klijnsma-gelden. Wendy Pierweijer legt uit dat
de Klijnsma-gelden geen geoormerkt geld betreft, maar er is wel met klem verzocht om
dit budget te besteden aan kinderen die in armoede leven. Vanuit de gemeente en de
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wethouder is daar ook gehoor aan gegeven. Wendy Pierweijer geeft aan dat de
gemeente Epe al een tweetal minimaregelingen kent: de Meedoenregeling en het
Schoolfonds. De Meedoenregeling betreft een bijdrage van € 75,- per kalenderjaar per
persoon voor sociale, sportieve, maatschappelijke of culturele activiteiten. Het
Schoolfonds betreft een bijdrage van € 100,- aan ouders van kinderen op het
basisonderwijs en een bijdrage van € 150,- voor kinderen op het voortgezet onderwijs.
De bijdrage geldt per schoolgaand kind en per kalenderjaar en is bestemd voor
schoolgerelateerde kosten. Wendy Pierweijer legt uit dat vanuit de wethouder ook de
wens bestond om ook een overzichtelijk Kindpakket in het leven te roepen, gefinancierd
vanuit de Klijnsma-gelden. In dat kader is Wendy Pierweijer het afgelopen jaar gestart
met een brede uitvraag bij partijen en instellingen die aanraking komen met gezinnen en
personen die in armoede leven, waarbij zij ook heeft gesproken met de jongeren zelf.
Deze input heeft geleid tot de ontwikkeling van het Kindpakket. Wendy Pierweijer legt uit
dat via de website www.kindpakket.nl een aanvraag kan worden ingediend, die
vervolgens terecht komt bij de Stichting Leergeld Epe. Vervolgens maakt een betrokken
intermediair een afspraak met de aanvrager om op huisbezoek te komen, om samen te
bekijken wat er binnen een gezin nodig is. Wendy Pierweijer legt uit dat het Kindpakket
bestaat uit een zestal categorieën: sport, cultuur, onderwijs, zwemles, een kinderfeestje
en een fiets. Wendy Pierweijer geeft aan dat de aanvraag niet beperkt hoeft te zijn tot
één of twee categorieën; het gaat echt om maatwerk en de intermediair bekijkt wat er
binnen een gezin nodig is om mee te kunnen doen in de samenleving. Het Kindpakket
kent een inkomensgrens van 120%, waarbij gekeken wordt naar het besteedbaar
inkomen. Harry Rietberg constateert dat de werkwijze met het Kindpakket per 1 januari jl.
van start is gegaan, en hij vraagt wat er met de Klijnsma-gelden uit 2017 is gedaan.
Wendy Pierweijer vertelt dat een groot deel van dat budget is gegaan naar de Stichting
Leergeld Epe, en de overgebleven middelen zijn overgeheveld naar dit jaar en dat komt
dus volledig ten goede aan de aanvragen van het Kindpakket voor dit jaar.
Wendy Pierweijer geeft aan dat 2018 echt wordt beschouwd als een pilotjaar. Elk
kwartaal heeft zij een overleg met de Stichting Leergeld over de stand van zaken qua
aantallen, financiën en of de gekozen zes categorieën voldoen. Daarnaast is er dit jaar
ook extra veel aandacht voor de communicatie rondom het Kindpakket; de start van het
nieuwe schooljaar zal een moment zijn om het Kindpakket nog eens extra onder de
aandacht te brengen. Wendy Pierweijer zegt toe om aan het einde van het jaar de
evaluatie en de aantallen van het Kindpakket ook ter informatie te delen met de
Adviesraad VWI.
Rianne Boenink geeft aan dat zij de Adviesraad VWI zou willen meenemen in de
structuur van de samenwerking tussen de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn. De
gemeente Epe koopt een stuk van de uitvoering van de Participatiewet in; enerzijds bij
Activering & Inkomen en anderzijds bij de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf
Lucrato. Concreet gezegd koopt de gemeente Epe in: de complete uitvoering van de
bijstandsuitkeringen (o.a. administratie en handhaving; sociale recherche). Daarnaast
ook een stukje bijzondere bijstand, inclusief de individuele inkomenstoeslag en
studietoeslag. En zoals Margot IJzerman al aangaf ook een deel van het
schuldhulpverleningstraject. Rianne Boenink benadrukt dat de gemeente Epe een
regiegemeente is, dat wil zeggen dat de gemeente Epe vooral zelf het beleid maakt en
de kaders stelt, maar dat betekent dus niet automatisch dat de gemeente Epe ook de
uitvoering zelf doet. Rianne Boenink vertelt dat naast werk en inkomen ook leerplicht bij
de gemeente Apeldoorn wordt ingekocht; dat staat los van Activering & Inkomen maar is
daar toch wel een beetje verwant mee, dit geldt ook voor de inkoop van juridische
advisering rondom de Wmo en Jeugdwet.
Een belangrijke vraag die hierbij speelt is, hoe houd je als gemeente Epe een goede
verbinding met de gemeente Apeldoorn? Rianne Boenink moet eerlijk bekennen dat dit
best nog weleens een uitdaging is. Elke maand is er wel afstemming over de uitvoering
van de taken die bij de gemeente Apeldoorn worden ingekocht. Daarnaast zijn er ook
regelmatig regionale beleidsoverleggen waarin met de ambtelijke collega’s uit Apeldoorn
op beleidsniveau zaken worden afgestemd, en dat geldt ook voor diverse regionale
projectgroepen rondom bepaalde thema’s. Rianne Boenink geeft aan dat het contact en
de verbinding met de trajectregisseurs die specifiek voor Epe werkzaam zijn ook een
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belangrijk aandachtspunt betreft. Het is op dat vlak fijn als er korte lijntjes zijn met de
medewerkers bij Activering & Inkomen. Daarnaast is er eens per zes weken overleg met
alle Epe trajectregisseurs en ook alle consulenten die vanuit Werkbedrijf Lucrato voor de
gemeente Epe werkzaam zijn. Om zo ook de wederzijdse informatieoverdracht tussen
Activering & Inkomen en Werkbedroef Lucrato soepel te laten verlopen. Rianne Boenink
geeft aan dat het qua tijd nu te ver gaat om nog uitgebreid verder in te gaan op de
structuur in Epe. Maar zij geeft aan dat het wel goed is om te weten dat de gemeente
Epe geen CMO’s kent zoals die in Apeldoorn worden opgericht. Wel gaat men in Epe
nadrukkelijk uit van het gebiedsgericht werken, en dat betekent het zoeken naar
verbinding met de buurten en wijken binnen de gemeente. Daar is momenteel een hele
structuur omheen ontstaan, ook qua vrijwillige buurtverbinders. Rianne Boenink vertelt
dat er een platform in het leven is geroepen waarop iedereen kan zien wat er allemaal
gaande is in een bepaalde buurt, maar dit is volgens Rianne Boenink niet vergelijkbaar
met de CMO’s. Verder wordt er in Epe ook gewerkt met sociale wijkteams, waar ook
collega’s van Activering & Inkomen in meelopen, en die zijn gericht op multi-problem
huishoudens. Regelmatig vinden er casus overleggen plaats over deze kwetsbare
gezinnen, dat valt onder coördinatiepunt Leefbaar en Veilig van de gemeente Epe.
Sjanie Donker geeft aan benieuwd te zijn naar de in- en uitstroom uit de bijstand; de
afgelopen tijd verschijnen er positieve berichten over een hoge uitstroom vanwege de
aantrekkende economie, en zij vraagt of dit ook voor de gemeente Epe geldt. Rianne
Boenink vertelt dat men onlangs de cijfers over 2017 uit de Jaarrapportage heeft
ontvangen. Volgens Rianne Boenink zijn de bijstandscijfers redelijk stabiel, dus binnen
de gemeente Epe is op dit moment nog geen sprake van een duidelijk zichtbare daling
van het aantal bijstandsuitkeringen waar landelijk weleens over wordt gesproken. Het is
volgens Rianne Boenink nog lastig te verklaren waar dat exact aan ligt, maar het is wel
een feit dat de gemeente Epe relatief veel bijstandsgerechtigden van 50 jaar en ouder
kent (ten opzichte van omliggende gemeenten), en waarschijnlijk komt deze doelgroep
ook lastiger aan het werk. Daarnaast zijn er volgens Rianne Boenink wellicht nog enkele
andere aspecten die mee spelen, en daar wil men nog op gaan inzoomen om uit te
zoeken hoe dit precies zit.
Pieter de Graaf roept de beleidsambtenaren op om op korte termijn een opvolger voor
Albert Vos te vinden, om de continuïteit van de afvaardiging van de gemeente Epe
binnen de Adviesraad VWI te waarborgen. Wendy Pierweijer zegt toe dat zij en haar
collega’s aan de slag zullen gaan met het zoeken van een opvolger van Albert Vos.

5.

De voorzitter bedankt Wendy Pierweijer, Margot IJzerman en Rianne Boenink voor hun
aanwezigheid en bijdragen in de vergadering.
WETHOUDER ERIK VISSER
De voorzitter heet de wethouder welkom in de vergadering. Hij zal een toelichting geven
over actuele ontwikkelingen, als ook vragen beantwoorden die door de Adviesraad VWI
zijn ingediend.
De wethouder heet de leden van de Adviesraad VWI van harte welkom in Epe. Hij vertelt
dat er op ambtelijk niveau wel sprake is van afstemming met enkele leden van de
Adviesraad VWI, en dat hij natuurlijk ook de adviezen ontvangt vanuit de adviesraad.
Maar het is volgens hem ook goed om eens in deze brede setting bij elkaar te komen, en
elkaar beter te leren kennen. Hij stelt voor om er een jaarlijkse traditie van te maken.
De wethouder vertelt dat hij nu zijn eerste vierjarige termijn als wethouder erop heeft
zitten, waarbij hij de volgende onderwerpen in zijn portefeuille had: jeugd, onderwijs,
economie, arbeidsmarkt en participatie.
Hoe kijkt u terug op uw eerste termijn als wethouder van de gemeente Epe? Welke
veranderingen hebben er plaatsgevonden gedurende uw termijn?
Bij aanvang van zijn termijn constateerde de wethouder ontzettend veel kracht in de
samenleving waarmee iets gedaan moest worden. Dat is ook de basis geweest om aan
de slag te gaan met de Nota Armoede & Schulden, waarbij er sprake is geweest van het
creëren van draagvlak om vanuit de samenleving kennis en kunde op te halen. In eerste
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instantie zijn allerlei instellingen en partijen uit het werkveld bij elkaar geroepen, om op
deze wijze onderlinge verbindingen te kunnen leggen en dat heeft geleid tot een mooi
resultaat. Aan de hand van deze kennismakingen is er gewerkt aan de opstelling van de
Nota Armoede & Schulden. En op vergelijkbare wijze, zoals Wendy Pierweijer al aangaf,
is ook het Kindpakket tot stand gekomen. Dat is volgens de wethouder een belangrijke
verandering geweest. Naast de grote veranderingen die voortkwamen vanuit de komst
van de decentralisaties en het Werkbedrijf Lucrato.
Tijdens een conferentie gaf u onlangs aan dat er in Epe een tolkenpool wordt gevormd
bestaande uit vrijwilligers die zich richten op o.a. de statushouders. Kunt u hier meer over
vertellen?
De wethouder vertelt dat hij zich realiseert dat men zich in Epe weleens in een luxe
positie zit, als het gaat om het leggen van contacten binnen de samenleving. Hij
vermoedt dat de schaalgrootte van de gemeente Epe bijdraagt aan het gemak om
eenvoudig dergelijke verbindingen te kunnen leggen. Verbindingen tussen bijvoorbeeld
het CJG en het onderwijs, verbindingen met ondernemers. En dat is bij dit onderwerp
eigenlijk ook aan de hand. De wethouder schetst de situatie van een nieuwkomer; je zou
maar hier komen wonen en de taal niet spreken, hoe kun je dan goed je weg vinden?
Volgens de wethouder zijn er natuurlijk formele momenten dat een professionele tolk
aanwezig moet zijn, maar er zijn ook informele situaties waarbij een dergelijke tolk niet
aanwezig is. Daarom zijn er vrijwilligers geworven om een Tolkenpool op te starten, die
bestaat uit nieuwe inwoners die hier al een aantal jaar zijn en de Nederlandse taal
inmiddels machtig zijn. Zij willen en kunnen vrijwillig bij bepaalde situaties tolken tussen
verschillende partijen. Daarbij is het belangrijk dat zij alles overbrengen naar
statushouders. Dus ook minder leuke boodschappen en kritiekpunten. Over dit soort
verwachtingen en eisen krijgen de tolken eerst een training, voordat zij gaan starten als
vrijwilliger.
Ongeveer 8-9 jongeren uit de gemeente Epe maken gebruik van ISK (Internationale
Schakelklas) op de Heemgaard (totaal 40-45 leerlingen) in Apeldoorn. Deze ISK moet
wellicht uitbreiden aangezien er zoveel leerlingen uit Epe komen. Is er in dat kader
gekeken en nagedacht over een ISK op het RSG in Epe? Is dit wellicht een betere optie
dan een uitbreiding naar het Edison College? Hoe staat de gemeente Epe hierin?
De wethouder vertelt dat men inderdaad heeft nagedacht en gekeken of er een ISK op
het RSG in Epe opgestart kon worden. Het RSG heeft aangegeven dat zij graag hieraan
medewerking zou willen verlenen. Toen is er volgens de wethouder ook geïnventariseerd
wat het aantal nieuwe inwoners van de gemeente Epe is. Even terugkijkend naar 2016
kreeg de gemeente Epe zo’n 82 nieuwe inwoners. De wethouder geeft aan dat dit
natuurlijk niet alleen maar jongeren zijn; daar zitten ook ouderen of juist hele kleine
kinderen tussen. Het jaar daarop werd deze instroom al een stuk minder. Met deze
ontwikkeling in het achterhoofd is er toch gekeken naar een mogelijkheid om hier lokaal
een ISK op het RSG op te starten, met name ook omdat de afstand vanuit de gemeente
Epe naar de Heemgaard in Apeldoorn toch redelijk ver is. Het is wel zo dat er op dit
moment vanuit de gemeente buskaarten worden verstrekt aan de jongeren die daarheen
moeten, al blijft de busverbinding gewoon slecht naar de Heemgaard (altijd overstappen
bij het station Apeldoorn). Dus als de mogelijkheid er is om samen met het RSG een ISK
op te starten dan zou de gemeente Epe dat zeker doen, maar het aantal leerlingen is op
dit moment daar niet toereikend genoeg voor.
Manja Pauwels vertelt dat zij signalen heeft ontvangen dat er wat problemen ontstonden
rondom de ISK, en dat er in de afgelopen maanden weleens kinderen zijn verwijderd van
de ISK. Zij vraagt hoe de gemeente Epe hiermee omgaat als zo’n situatie zich voordoet.
De wethouder geeft aan dat een dergelijke casus binnen de gemeente Epe hem niet
bekend is. Wel is er binnen de gemeente een leerplichtambtenaar actief, en die zal er in
dat geval ook bovenop zitten.
De wethouder vult aan dat er in de gemeente Epe wel sprake is van een NT2 klas, en dat
is volgens hem heel positief. Alle schoolbesturen hebben gezamenlijk de schouders
eronder gezet en hebben uitgesproken dat er in Epe, bij de Van der Reijdenschool, een
NT2 klas gevormd moest worden. Dus kinderen op het primaire onderwijs die de
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Nederlandse taal niet machtig zijn, die worden daar ondergedompeld in de Nederlandse
taal. Dit betreft vaak een periode van één jaar, en daarna stromen zij zo snel mogelijk
terug naar hun school in de buurt. Deze werkwijze is volgens de wethouder qua
schaalgrootte goed te organiseren binnen de gemeente Epe, en daarom is deze keuze
ook zo gemaakt.
Op welke wijze vult de gemeente Epe het Arbeidsmarktbewerkingsplan in? Volgt Epe
hierin Apeldoorn? En zo ja, op welke wijze?
De wethouder geeft aan dat dit een hele actuele vraag betreft, en hij legt uit dat de
bedoeling in de eerste opzet van Erik van der Veen was om een specifieke medewerker
voor Epe aan te stellen. In de bestuursvergadering van Werkbedrijf Lucrato heeft de
wethouder vervolgens zijn vraagtekens geplaatst of dit wel de juiste weg zou zijn. Dus
dat betekent dat Epe op het gebied van branchering meegaat in hoe dat ook in
Apeldoorn plaatsvindt, en daar is de wethouder zeker gelukkig mee omdat het verschil
tussen groot bedrijf en kleinbedrijf in Epe ook enorm is.
Is er duidelijkheid over de loondispensatie in plaats van de loonkostensubsidie? Gaat
deze verandering door en voor welke groep cliënten gaat deze gelden? Behouden de
huidige cliënten de ‘oude’ regeling en krijgen de nieuwe deelnemers de nieuwe regeling?
De wethouder legt uit dat er sprake is van een landelijke maatregel, maar hoe deze
wijziging richting loondispensatie er precies uit komt te zien, daar is nog wel het nodige
om te doen. De wethouder geeft aan dat er in deze discussie een aantal elementen
duidelijk naar voren komen. Allereerst zou het geen bezuinigingsmaatregel zijn; maar op
individueel niveau loop je dat risico wel. Een tweede element betreft het geluid dat de
financiële middelen die men door deze wijziging overhoudt moeten worden ingezet op
bijvoorbeeld beschut werk. De wethouder geeft aan dat hij een groot voorstander is van
het instrument beschut werken, maar dan zou men heel nadrukkelijk wel de criteria
daarvoor moeten aanpassen. De wethouder legt uit dat de gemeente Epe al direct vanaf
1 januari 2015 budget beschikbaar had voor beschut werk, maar men kon gewoon geen
mensen plaatsen omdat de criteria om in aanmerking te komen voor beschut werk zo
zwaar zijn geformuleerd. De wethouder is ervan overtuigd dat hier de komende tijd nog
het nodige over gezegd zal worden, waarbij het afwachten is hoe dit uit zal pakken. Maar
het is op dit moment vooral nog onderwerp van een politiek spel dat in Den Haag wordt
gespeeld.
Op welke wijze zorgt de gemeente Epe ervoor dat het ingekochte beleid, haar eigen
beleid wordt? Of wordt het Apeldoornse beleid volgzaam ingevoerd?
De wethouder geeft aan dat de beleidsambtenaren deze vraag tijdens het vorige
agendapunt al grotendeels hebben beantwoord. Hij vult aan dat de gemeente Epe wel
degelijk eigen keuzes kan maken, en dat soms ook doet. Als het gaat om de
participatieplekken heeft de gemeente Epe uitgesproken dat ook de werkgevers beloond
moeten worden voor het begeleiden en opleiden van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. De wethouder geeft aan dat de gemeente Epe in tegenstelling tot de
gemeente Apeldoorn heeft bepaald om 500 euro per halfjaar te schenken aan de
werkgever die een dergelijke participatieplek beschikbaar stelt. Rob Rosendal vraagt of
de participanten ook nog een vergoeding ontvangen? Wendy Pierweijer geeft aan dat zij
50 euro per halfjaar ontvangen.
Een ander voorbeeld heeft betrekking op de positie van de gemeente Epe in Werkbedrijf
Lucrato. De wethouder geeft aan dat het bij Werkbedrijf Lucrato de komende jaren een
grote opgave zal zijn om alles financieel gezien in de benen te houden. Volgens de
wethouder moet er als gemeenten toegewerkt worden naar een andere financiering, want
de huidige financiering is grotendeels nog gebaseerd op het oude SW-bedrijf, dus daar
moet wat mee gedaan worden. De wethouder geeft aan dat de gemeente Epe jaarlijks
een beperkt aantal mensen in de bijstand heeft zitten; zo’n 460 mensen waarvan jaarlijks
ongeveer de helft uitstroomt en er ook weer wat bij komt. Dit betekent concreet dat de
gemeente Epe geen aanvulling vanuit de BUIG middelen krijgt. De wethouder geeft aan
dat hij er best voorstander van was om een soort taakstelling bij Werkbedrijf Lucrato neer
te zetten; stel dat je in staat bent om meer mensen uit te laten stromen naar een vaste en
goede werkplek, dan zou je met deze overgehouden middelen ook deels Werkbedrijf
7

Lucrato kunnen financieren. Maar volgens de wethouder is dat iets wat voor Apeldoorn
en Heerde niet opgaat. Dus dat is ook een voorbeeld van verschillen tussen gemeenten,
waar je dus ook in financiële zin weleens mee geconfronteerd wordt.
Frank Schoolderman vertelt dat onlangs het Apeldoornse Rekenkamercommissierapport
Je Trekt Altijd Aan Het Kortste Eind is verschenen, en hij vraagt of de wethouder ook
dergelijke signalen ontvangen heeft van klanten uit Epe die zich ook onheus bejegend
voelen? De wethouder vertelt dat hij weet dat er in Apeldoorn veel commotie is ontstaan
naar aanleiding van dit rapport. En uiteraard is de gemeente Epe ook benieuwd naar de
reactie van het Apeldoornse college op dit rapport. Want inderdaad, de werkwijze is voor
de beide gemeenten grotendeels gelijk. Concreet kan de wethouder wel zeggen dat in de
afgelopen twee jaar bij zowel bij Activering & Inkomen als Werkbedrijf Lucrato de nodige
(personele) wisselingen hebben plaatsgevonden, en dat is natuurlijk ook niet heel
bevorderlijk voor de continue werkwijze en dat heeft natuurlijk ook consequenties gehad
in de richting van de klant. De wethouder geeft aan nu wel de indruk te hebben dat op dat
vlak meer stabiliteit is ontstaan.
Uitvoering bijstand en Participatiewet: qua instroom en uitstroom, welke knelpunten zijn
er? Wat zijn de financiële gevolgen ervan? En aan welke oplossingen wordt er gewerkt?
Sjanie Donker geeft aan dat de beleidsambtenaren en de wethouder al een deel van
deze vraag hebben beantwoord, maar zij is nog wel benieuwd naar de oplossingen. Zij
geeft aan dat tijdens het vorige agendapunt werd verteld dat een groot deel van de
bijstandsgerechtigden in de gemeente Epe 50 jaar of ouder is en die (daardoor) ook
moeilijk aan het werk komen. Is er sprake van een zogenoemd ‘granieten bestand’ en is
de wethouder daarover in gesprek met bedrijven binnen de gemeente Epe? De
wethouder legt uit dat hij als bestuurder van de gemeente Epe ook aanschuift bij de
regietafel van het ambassadeursnetwerk Epe Scoort. Dat geldt ook voor het eerder
aangehaalde netwerk Moedige Mensen waarmee regelmatig over dit vraagstuk wordt
gesproken. Dus het is absoluut een belangrijk aandachtspunt. De wethouder legt uit dat
er inderdaad is geconstateerd dat er sprake is van een uitdaging om deze groep richting
werk te helpen, of in ieder geval richting een zinvolle dagbesteding. Daarvoor zijn vorige
jaar middelen gereserveerd om te kijken of het mogelijk is om deze groep mensen meer
te kunnen activeren. De wethouder erkent dat hij daar nu geen kant-en-klare-oplossing
voor heeft, het gaat hierbij ook om veel persoonlijk maatwerk. Zo zijn er bijvoorbeeld wel
bij Werkbedrijf Lucrato extra plekken ingekocht voor een traject om het leren van een taal
en werk te kunnen combineren, zodat deze specifieke groep mensen ook snel kan
uitstromen. Aangezien men bij de nieuwe inwoners toch vaak ziet dat zij een aantal jaar
niet aan de bak kunnen komen. Voor de 50+ doelgroep is volgens de wethouder het
probleem helder; hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om weer een plek op de
arbeidsmarkt te kunnen vinden.
Pieter de Graaf vraagt of de gemeente Epe de groep mensen die langdurig in de bijstand
zit goed in beeld heeft, en ook contact heeft met deze groep. In Apeldoorn is een groot
deel van deze groep bijstandsgerechtigden namelijk niet meer in beeld. De wethouder
geeft aan dat hij daar direct volmondig nee op kan antwoorden, en dat heeft volgens hem
ook mede te maken met de vele wisselingen binnen Activering & Inkomen. Momenteel
heeft de gemeente Epe wel een vaste medewerker bij Activering & Inkomen, en deze
medewerker brengt momenteel deze groep in kaart. De wethouder vertelt dat hij vorige
week ook heeft gesproken met een ambtenaar van Activering & Inkomen en die vertelde
dat je ziet dat een grote groep mensen gewoon jarenlang geen contact heeft gehad met
de gemeente, en daardoor ook het gevoel heeft dat men er niet meer toe doet aangezien
de gemeente niet eens meer contact men hen opneemt. Dus in die zin is het volgens de
wethouder ook goed om daar weer wat strakker op te zitten.

De voorzitter bedankt de wethouder voor zijn aanwezigheid en bijdrage in de
vergadering.
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6.

WERKGROEPEN & KLANKBORDGROEPEN
Werkgroep Werk & Participeren
Jacques van Meurs vertelt dat hij onlangs met Jeroen Meester een overleg heeft
gehad over RISC, en hij begreep van Jeroen Meester dat het terugvorderen
terugloopt. Dat is opzich een mooie ontwikkeling, maar Jeroen Meester kon nog niet
aangegeven wat de reden hiervoor is. Dit zoekt men momenteel nog uit, en daar
krijgt Jacques van Meurs nog bericht over. Daarnaast heeft Jacques van Meurs
begrepen dat er per 1 september a.s. een project wordt opgestart dat is gericht op
de verbinding tussen zorgaanbieders en het zorg leveren, omdat er in het
tussenvlak signalen zijn dat dit niet altijd even optimaal verloopt. Het is dus sterk
gericht op de verbinding handhaving, jeugd, Wmo en ook het gebied van werk en
inkomen. Volgens Jacques van Meurs is dit mogelijk een project waar de beide
adviesraden gezamenlijk bij betrokken kunnen worden, en hij vraagt of het mogelijk
is om hier in het voortraject de adviesraden al over te informeren. Afgesproken
wordt dat de ambtelijk secretaris hier navraag naar zal doen.
Werkgroep Inkomen
Hilda Wetemans vertelt dat de voorzitter onlangs aanschoof in de vergadering van
de werkgroep Inkomen, dat was volgens haar prettig en ook een goede zaak dat de
voorzitter af en toe de werkgroepen bezoekt; aangezien je dan wat informeler kunt
bijpraten. Daarnaast is er in de werkgroep gesproken over het tumult rondom de
gestolen strippenkaarten van RegelRecht, waarbij is afgesproken om dit onderwerp
te bespreken tijdens de komende bijeenkomst van de klankbordgroep Sociaal
Vangnet op 9 april a.s. Inmiddels heeft er ook een gesprek met Tribuut
plaatsgevonden, en dit was volgens Hilda Wetemans een informatief en prettig
gesprek. Zo is er gesproken over de procedure die het afgelopen jaar als pilot is
uitgevoerd met o.a. de inzet van deurwaarders. Daar zijn 37 verkorte
kwijtscheldingsprocedures uit voortgekomen, en volgens Hilda Wetemans zijn vanuit
deze procedure een drietal situaties doorgespeeld omdat er sprake was van
zorgelijke problematieken. De vraag is nu of deze werkwijze wordt voortgezet.
Verder heeft Hilda Wetemans de leden bijgepraat over Brotherwood, een
organisatie die in Apeldoorn heel actief is op het zorgveranderingsdomein en ook
hele zinvolle bijeenkomsten belegd. Hilda Wetemans is hierbij vanuit de Adviesraad
VWI ook bij betrokken, omdat de financiële situatie van cliënten steeds belangrijker
wordt binnen het integrale werken. Het is ook goed om na te denken over het
aanhaken van Brotherwood bij het organiseren van cliëntenbijeenkomsten. Ten
slotte geeft Hilda Wetemans aan dat de leesgroep momenteel zeer actief is; onlangs
heeft zij samen met de voorzitter een gesprek gehad met communicatieadviseurs
Saskia van Duyne en Bertien Koopman. Waarbij de voorzitter het belang heeft
benadrukt om informatie ook interactiever en op een meer visuele wijze uit te
wisselen, omdat een deel van de doelgroep niet goed kan lezen en schrijven. De
communicatieadviseurs gaven aan deze suggestie te begrijpen, maar gaven daarbij
tegelijkertijd aan dat dit wel een vrij duur instrument is.
Werkgroep Integraal Beleid
Pieter de Graaf vertelt dat aspirant-lid Fawzy Said de overstap heeft gemaakt naar
de werkgroep Werk & Participeren. Enerzijds omdat deze werkgroep wel personele
versterking kon gebruiken, en anderzijds omdat Fawzy Said heeft aangegeven dat
hij meer interesse heeft in de onderwerpen van de werkgroep Werk & Participeren.
Klankbordgroep Sociaal Vangnet
Hilda Wetemans vertelt dat op 9 april a.s. een nieuwe bijeenkomst zal plaatsvinden.
Klankbordgroep Participatie
Jacques van Meurs vertelt dat op 16 april a.s. een bijeenkomst van de
klankbordgroep zal plaatsvinden, waarin Erik van der Veen een uitleg zal geven
over het branchegericht werken.
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Klankbordgroep Integratie
Pieter de Graaf vertelt dat een aantal leden van de klankbordgroep aanwezig zijn
geweest bij de conferentie Integratie: Maak het samen waar als samenleving op
maandagavond 12 maart jl. in Epe. Daarnaast is er binnen de klankbordgroep ook
gesproken over de organisatie van de cliëntenvoorlichtingsbijeenkomst gericht op
financiën. Daar zijn een aantal reacties op binnen gekomen, maar volgens Pieter de
Graaf moet er helaas opnieuw geconcludeerd worden dat de bereikbaarheid van
cliënten zodanig moeizaam is dat er is besloten om deze themabijeenkomst door te
schuiven naar een te organiseren grotere bijeenkomst aan het einde van dit jaar. Op
13 april a.s. zal een nieuwe bijeenkomst van de klankbordgroep Integratie
plaatsvinden, daarin zal Zuleyah Fokkens-Ozdemir de klankbordgroep bijpraten over
het kennisnetwerk Cultuursensitief Werken in Apeldoorn. Tevens zal Janneke Oude
Alink de klankbordgroep bijpraten over de ontwikkelingen rondom het Lucrato-traject
richting scholing en werk bestemd voor statushouders.
Klankbordgroep Jeugd
Frenk Lip vertelt dat vorige week de klankbordgroep bijeen is geweest, en tijdens
deze bijeenkomst hebben Hans Stel en hij de zorgen uitgesproken over de eerdere
constatering van de tegengestelde Wmo-richting ten opzichte van maatwerk. De
aangeschoven beleidsambtenaar kon zich daar geen voorstelling van maken, maar
dat kon volgens haar ook te maken hebben met het feit dat zij pas recentelijk de
taken van haar voorgangster heeft overgenomen. Zij gaf aan dit ook een vreemde
ontwikkeling te vinden, en heeft de klankbordgroep toegezegd om dit uit te zoeken
en hierop terug te komen. Daarnaast heeft de klankbordgroep op maandag 26 maart
jl. een bezoek gebracht aan Pactum, de pleegzorgaanbieder in deze regio, waarbij
onder andere is stilgestaan bij de gevolgen van het oprekken van de leeftijdsgrens
van 18 naar 21 jaar. Ook als het gaat om de gevolgen voor de financiering. Frenk
Lip geeft aan dat de klankbordgroep dit thema de komende tijd nauwlettend blijft
volgen.
Klankbordgroep Vervoer
Geen mededelingen
Klankbordgroep Wonen
Geen mededelingen
Klankbordgroep Wmo-loket
Geen mededelingen
Ad-hoc projectgroep Experiment Regelluw: ‘Zelf aan het stuur, en op maat’
Geen mededelingen.
Ad-hoc projectgroep Programma Activering & Participatie
Hilda Wetemans vertelt dat op dinsdag 20 maart jl. een overleg heeft
plaatsgevonden, en daarbij is vooral gesproken over de visie op de Talentplekken.
Verder is er stilgestaan bij het zogenoemde ‘granieten bestand’, dat met name wordt
opgepakt door de vier activeringscoaches die momenteel in pilotvorm aan de slag
zijn gegaan. Het project van Stuart Weir loopt nog tot juni en Hilda Wetemans vertelt
dat er met de betrokken beleidsambtenaren de afspraak is gemaakt om voor juni
nog eens bijeen te komen, om te spreken over wat er nu allemaal vanuit dit project
is vastgelegd en hoe alles binnen de organisatie zal worden overgedragen.
Projectgroep Monitoring regelgeving sociaal domein
Op donderdagochtend 15 maart jl. heeft er overleg plaatsgevonden met de
betrokken beleidsambtenaren, daarbij is de afspraak gemaakt om een nieuwe
afspraak in te plannen zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van de
regelgeving binnen het sociaal domein.
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Actuele ontwikkelingen rondom de Regionale Cliëntenraad (RCR)
De ambtelijk secretaris vertelt dat er op vrijdag 23 maart jl. een vraag vanuit de RCR
aan de Adviesraad VWI is binnengekomen gericht op de Kamerbrief Stand van
zaken Participatiewet (8 december 2017). Hij vraagt naar de stand van zaken.
Jacques van Meurs vertelt dat hij hier nog naar zal kijken, en geeft aan dat hij er nog
geen duidelijk beeld bij heeft hoe hier vanuit de Apeldoornse adviesraad op
gereageerd moet worden, en of hier überhaupt wel op gereageerd moet worden.
7.

CONCEPT JAARVERSLAG 2017 EN BELEIDSPLAN 2018
De voorzitter vraagt of de leden akkoord kunnen gaan met het voorliggende concept
Jaarverslag 2017 en Beleidsplan 2018. Alle leden gaan akkoord, waarmee het document
wordt vastgesteld. Harry Rietberg geeft aan dat hij nog een vernieuwde versie van het
overzicht van de werkgroepen en klankbordgroepen zal nasturen. Afgesproken wordt dat
de ambtelijk secretaris de stukken samenvoegt, en de definitieve versie zal verspreiden
richting stakeholders binnen de organisatie.

8.

AFSCHEID ADVIESRAAD VWI LID ALBERT VOS
De voorzitter vertelt dat Albert Vos onlangs is gekozen tot gemeenteraadslid van de
gemeente Epe, en dat betekent dat er een einde komt aan zijn lidmaatschap van de
Adviesraad VWI. Als coördinator van de werkgroep Werk & Participeren richt Jacques
van Meurs het woord tot Albert Vos, en hij bedankt hem voor zijn energie en
betrokkenheid in de afgelopen periode. Jacques van Meurs geeft aan dat Albert Vos een
grote rol heeft gespeeld in het verbeteren en versterken van de binding tussen Apeldoorn
en Epe. Jacques van Meurs spreekt de hoop uit dat de gemeente Epe een goede
vervanger voor Albert Vos weet te vinden. Namens de Adviesraad VWI overhandigt
Jacques van Meurs aan Albert Vos een cadeaubon en een boeket bloemen.

9.

Albert Vos vertelt dat hij terugkijkt op een hele leerzame periode binnen de Adviesraad
VWI. Met name zijn collega’s uit de werkgroep Werk & Participeren bedankt hij voor het
inwerken in de soms complexe materie. Hij vertelt dat hij ook blij is dat hij de afgelopen
periode, samen met Manja Pauwels, de gemeente Epe beter op de kaart heeft weten te
zetten binnen de Adviesraad VWI en hij geeft aan dat het belangrijk is om deze binding in
de toekomst voort te zetten. Daarnaast is hij ook blij met de gelegde contacten tussen de
Adviesraad VWI en de Wmo-raad Epe. Hij bedankt de beleidsambtenaren van de
gemeente Epe en alle leden van de Adviesraad VWI voor de prettige samenwerking in de
afgelopen periode, en wenst iedereen alle goeds toe in de toekomst.
RONDVRAAG EN SLUITING
Pieter de Graaf vertelt dat op dinsdag 20 maart jl. het gezamenlijke werkgroepje van de
beide adviesraden bijeen is geweest, om door te praten over de eerder afgesproken
verkenning. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over wat willen we en waar willen we
naar toe. Daar is volgens Pieter de Graaf nog geen duidelijke richting uit voortgekomen,
waarbij wel de afspraak is gemaakt dat zowel de afvaardiging van de Adviesraad VWI als
de afvaardiging van de Adviesraad Wmo op papier zet waar de betreffende adviesraad
nu precies voor staat. Om op deze manier ook te ontdekken waar er nog mogelijke
verschillen in zienswijzen tussen de beide adviesraden bestaan. Op 16 april a.s. zal de
vervolgbijeenkomst plaatsvinden.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit deze openbare
vergadering.
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