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1. Inleiding
In het volgende hoofdstuk zijn de bijdragen van de vier werkgroepen van onze adviesraad
opgenomen. De bijdragen van elke werkgroep bestaan uit twee onderdelen: een jaarverslag van het
verrichte werk in 2015 en een beleidsplan waarin de voorgenomen accenten in het werk van de
werkgroep voor de periode 2016/2017 zijn opgenomen.
De bijdragen van de werkgroepen zijn op eigen wijze door de werkgroepen opgesteld en
weergegeven, waardoor de bijdrage van elke werkgroep een eigen stijl heeft.
Verder blijkt dat alle werkgroepen zelf klankbordgroepen en projectgroepen hebben ingesteld
waarin leden van andere werkgroepen van onze adviesraad, leden van de Adviesraad Wmo,
ambtenaren van de gemeente Apeldoorn en zo nodig nog andere personen deelnemen. Deze
ontwikkeling is het gevolg van veel nieuwe wetgeving die in 2015 van kracht is geworden waarin
veel verantwoordelijkheden van onze Rijksoverheid zijn overgedragen naar gemeenten op het
terrein van werk, inkomen, zorg en jeugd (de drie decentralisaties). Het behoeft geen betoog dat het
beleid van werk en inkomen van onze adviesraad veel raakvlakken heeft met thema’s als de
woonagenda, jeugd ouder dan 18 jaar, de inkomenspositie van hun ouders, arbeidsmatige
dagbesteding en eigen bijdragen bij huishoudelijke hulp. Zodra die raakvlakken in de praktijk goed
zijn ingevuld (geïntegreerd beleid) zijn gemeenten in staat om integrale hulp aan burgers te bieden
die daarop zijn aangewezen. Kortom, werk aan de winkel dus!
Die integrale aanpak vergde in 2015 tevens de voorbereiding op een stevige aanpassing van de
interne organisatie van onze adviesraad die van alle leden veel inzet heeft gevergd. Te meer omdat
die voorbereiding ook veel spanningen met zich mee bracht die er helaas toe hebben geleid dat in
de loop van 2015 drie leden van onze adviesraad hun werk hebben moeten beëindigen.
Na de bijdragen van de werkgroepen (hoofdstuk 2) en het overzicht van de door onze adviesraad in
2015 uitgebrachte schriftelijke adviezen (hoofdstuk 3) is in dit jaarverslag in hoofdstuk 4 een
overzicht opgenomen van de interne organisatie van onze adviesraad met ingang van 1 januari
2016. Daaruit blijkt dat onze adviesraad verder gaat met 3 werkgroepen die elk een duidelijke taak
hebben: Werkgroep Inkomen, Werkgroep Participatie en Werkgroep Integraal Beleid. De in dit
overzicht aangeduide vacatures zijn met ingang van 1 maart 2016 vervuld. Onze adviesraad kan zich
in 2016 weer volledig richten op de voorbereiding en uitvoering van zijn belangrijke taak.
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2. Jaarverslagen en beleidsplannen van de werkgroepen
Werkgroep 1
Inleiding
Werkgroep 1 maakt onderdeel uit van de Adviesraad VWI. De Adviesraad VWI brengt gevraagd en
ongevraagd advies uit aan het college van B&W van de gemeenten Apeldoorn en Epe
Takenpakket werkgroep 1
• Schuldhulpverlening en Bewind voering
• Minimabeleid inclusief bijzondere bijstand/Sociaal Vangnet
• Jongerenbeleid
• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen/Waterschaplasten
• Interne/externe contacten (UWV)
• Leesgroep
• Website/PR
Klankbordgroep Sociaal Vangnet
De klankbordgroep bestaat uit alle leden van werkgroep 1 en enkele leden uit werkgroep 2,
werkgroep 3 en twee leden uit de Adviesraad Wmo.
De klankbordgroep heeft intensief vergaderd met de beleidsmedewerkers m.b.t. de door het Rijk
ingestelde bezuiniging van 50% op het beschikbaar gestelde budget. De klankbordgroep streefde
ernaar om zo veel mogelijk de pijnpunten te verzachten, hoewel deze pijnpunten niet geheel
konden worden weggenomen. Zo is de categoriale bijstand afgeschaft en de langdurigheidstoeslag is
gewijzigd in een inkomensafhankelijke toeslag.
Vanaf 2015 is de gemeente Apeldoorn in zee gegaan met een andere zorgverzekeraar: Menzis. Meer
dan 2.500 klanten zijn meegegaan naar deze nieuwe zorgverzekeraar. Het betreft hierbij niet alleen
een tegemoetkoming in de premie, maar ook op het eigen risico.
Er is uiteindelijk gekozen voor ondersteuning van mensen tot het inkomen niet hoger dan de 120%
van de bijstandsnorm. Dit heeft geresulteerd in de kadernota Sociaal Vangnet. In het voorjaar van
2015 werd er gemonitord of er mensen buiten boord vallen en kan, als de middelen toereikend zijn,
worden gerepareerd.
In oktober is het concept ‘Beleidsregels integrale schuldhulpverlening’ en het evaluatie project
‘Onder het bewind uit’ (aangepaste evaluatie beschermingsbewind), binnen de klankbordgroep met
de beleidsambtenaar besproken en daar is een advies over uitgebracht.
Schuldhulpverlening
Door regelmatig met de betrokken beleidsmedewerker overleg te hebben worden wij op de hoogte
gehouden, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn kunnen wij er meteen adequaat op reageren en de
nodige stappen ondernemen

Interne/externe contacten
Hier is gezien de bezetting van de werkgroep weinig of geen gebruik van gemaakt.
Leesgroep
Andere leden van de Adviesraad VWI maken nu deel uit van de leesgroep. Het streven van de
leesgroep is om alle schriftelijke communicatie vanuit het Werkplein Activerium gericht aan cliënten
te toetsen op het feit of het taalgebruik juist is afgestemd op de doelgroep.
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Bijvoorbeeld:
Brieven over de zorgverzekering
Brieven over de koopkracht tegemoetkoming
Folder rechten en plichten voor jongeren
Folders/flyers Regelrecht.
Website/PR
De website en de pr hebben als doel om de naamsbekendheid van de Adviesraad VWI te promoten.
Daarnaast is het ook een middel om de toelevering van onderwerpen te bevorderen
De website is een prima middel om de doelgroep op de hoogte te brengen van nieuws en gebruik
van belangrijke informatie. Daarnaast is het ook een bron van informatie m.b.t. het werk van de
Adviesraad VWI. Na de interne dagbijeenkomst in Beekbergen, heeft een aantal ‘nieuwe’ leden zich
gebogen over de website en zij zullen vanaf februari 2016 de website verder gaan actualiseren.

Werkgroep 2
In 2015 is werkgroep 2 tot 30 september elke derde maandag van de maand (m.u.v. juli en
augustus) in vergadering bijeengeweest in locatie Molenstraat 250A. De overige maanden van het
jaar werd op de derde maandag van de maand vergaderd in het stadhuis. Tijdens de
vergaderbijeenkomsten tot 30 september werd tevens invulling gegeven aan de bemensing van het
wekelijks spreekuur van de Adviesraad VWI.
Twee leden vertegenwoordigen al dan niet samen met de Adviesraad Wmo de sociale
woningbouw en jongerenhuisvesting. Naast de mailwisselingen die plaatsvonden zijn er
geen vergadermomenten met beleidsambtenaren van de gemeente en/of
vertegenwoordigers van de woningbouwvereniging geweest. Vanaf november zijn er
opnieuw afspraken gemaakt om te komen tot een structureel overleg. Dit heeft o.a.
geresulteerd in een presentatie en uitleg van de cijfers m.b.t. sociale woningbouw in
Apeldoorn in de openbare vergadering van de Adviesraad VWI.
Twee leden van de werkgroep hebben zitting in de klankbordgroep ‘Re-integratiemiddelen
en werk’.
Contacten werden verder geïntensiveerd met het netwerk voor allochtonen
(Transformatoren voor Begrip).
Regionale Cliëntenraad: Eén lid van de werkgroep heeft zitting in Regionale Cliëntenraad
Stedendriehoek en Noord Veluwe.
Door de Adviesraad VWI is, op inbreng van werkgroep 2 (projectgroep Integratie) op 5
februari 2015 een ongevraagd advies uitgebracht m.b.t. rapport Marotura.
Als gespreksnotities zijn door werkgroep 2 opgesteld en ingebracht bij de Adviesraad VWI:
o
16 maart 2015: Bespreking stellingen notitie Mollema
o
16 april 2015: Spreekuur en gebruik Molenstraat 250A
o
20 oktober 2015: Voorstel indeling werkgroepen en klankbordgroepen 2016.
o
20 oktober 2015: Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement Adviesraad VWI
o
2 november 2015: Integratie en cliëntenparticipatie (oprichting klankbordgroep)
Activiteiten voor 2016:
Actieve inzet op het aandachtsgebied sociale woningbouw en jongerenhuisvesting
Een actieve rol in het verder ontwikkelen van de per 1 januari 2015 gevormde
klankbordgroep Integratie
Een actieve rol in de klankbordgroep Jeugd.
Bestendigen contacten met Stichting Samenspraak en het netwerk Transformatoren voor
Begrip (TvB).
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Via o.a. Stichting Samenspraak en het netwerk TvB verder de rol en de activiteiten
bekendmaken van de Adviesraad VWI bij de achterban i.c. inwoners van Apeldoorn van nietNederlandse etniciteit.
Verder zoeken naar mogelijkheden voor contacten met de achterban, met name met die
van inwoners van Apeldoorn van niet Nederlandse etniciteit.
Blijven volgen van de uitwerkingen van de gewijzigde Wet Inburgering.

Werkgroep 3
Werkgroep 3 heeft in 2015 gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht binnen de
aandachtspunten van de werkgroep (zie hoofdstuk 3: Overzicht uitgebrachte schriftelijke adviezen
2015)
De contacten met de diverse beleidsambtenaren en specifiek met de medewerkers van het
Werkplein Activerium verlopen uitstekend; er wordt snel en uitgebreid gereageerd op vragen vanuit
de werkgroep en de Adviesraad VWI.
Algemeen:
Werkgroep 3 heeft in het afgelopen jaar bijgedragen aan het opstarten van de Regionale
Cliëntenraad Stedendriehoek en Noord Veluwe en levert daarvoor de secretaris , tevens plv.
voorzitter. Het inrichtingsplan en de daarbij behorende begroting zijn door het Regionaal
Werkbedrijf goedgekeurd. Daarnaast vindt overleg plaats met het RWB en degenen die daarin zijn
vertegenwoordigd.
Klankbordgroep Cliënten Werkplein Activerium.
In de klankbordgroep hebben alle leden van werkgroep 3 zitting, aangevuld met een lid uit iedere
werkgroep van de Adviesraad VWI en twee leden van de Adviesraad Wmo.
In 2015 is er vier maal overleg geweest met diverse beleidsambtenaren van de gemeente.
Participatiewet.
In 2014 is vanuit de Rijksoverheid nader invulling gegeven aan de Participatiewet.
In 2015 heeft deze invulling verder gestalte gekregen in de beleidsregels van de gemeente
Apeldoorn.
Om de consequenties te kunnen overzien zal de werkgroep zich verder toeleggen op het verkrijgen
van kennis en inzicht van de wetgeving en de beleidsregels van de gemeente Apeldoorn.
Bijzondere Bijstand.
Door de wijziging van de Rijksoverheid rondom de bijzondere bijstand is de gemeente genoodzaakt
hierop haar beleid ten dele aan te passen. De werkgroep zal ook in 2016 dit veranderingsproces, in
de praktische uitvoering, positief kritisch blijven volgen.
Daarnaast nemen leden van werkgroep 3 plaats in verschillende klankbordgroepen en participeren
zij in diverse ad hoc projectgroepen.
RISC, Uitbetalen-Terugvorderen.
Met de teamcoördinatoren is in 2015 7 x overleg gepleegd en besprekingen gevoerd over
handhavingstaken met betrekking tot uitkeringen in zijn algemeenheid. De nieuwe beleids- en
uitvoeringsregels speelden daarbij een grote rol. Kern is toch wel dat gehandhaafd wordt wanneer
er sprake is van recidive en grove verwijtbaarheid. Bij het opleggen van boetes wordt gekeken naar
de gevolgen van die maatregel zodat een uitkeringsgerechtigde niet in nog grotere problemen komt.
Anders wordt gezocht naar oplossingen zodat beide partijen geen geweld wordt aangedaan.
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Jeugd.
In de werkgroep Jeugd (in samenhang met leden van de Adviesraad Wmo) zijn diverse overleggen
met gemeenteambtenaren gevoerd over de uitvoering van de decentralisatie, de financiële invulling
door de gemeente, de betrokken uitvoerders in de Jeugdzorg, e.d.
Daarnaast zijn er een aantal werkbezoeken afgelegd bij de uitvoeringsinstellingen (bijvoorbeeld
Bureau Jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin, Iris Zorg, Hoenderloo Groep, e.a.). Verder zijn ook een
aantal voorlichtingsavonden van de gemeente bezocht t.b.v. cliënten en hun ouders.
De komende periode zal de uitvoering gevolgd blijven worden.
Basismobiliteit.
De werkgroep (ook in samenhang met leden van de Adviesraad Wmo) heeft enkele
voorlichtingsactiviteiten bijgewoond, alsook een aantal overleggen met gemeenteambtenaren over
de problematiek (zowel actueel, Willemsen de Koning, als toekomstige vormgeving), alsook
voorlichting van de betrokken regiogemeenten over toekomstige vormgeving van de basismobiliteit.
Ook hierin zal in de komende jaren veel aandacht geïnvesteerd dienen te worden door zowel de
Adviesraad VWI als de Adviesraad Wmo.
Epe.
Er is regelmatig overleg, samen met het tweede raadslid voor Epe, met de beleidsambtenaren van
de gemeente Epe. Elke 2 à 3 maanden vindt overleg plaats. Sinds kort wordt dit overleg aangevuld
met een tweetal leden vanuit de Wmo-raad Epe.
Heerde.
Ook in Heerde zullen wij de uitvoering van de Participatiewet op de voet blijven volgen, zoals wij dat
in het verleden ook hebben gedaan.
Het onderdeel ‘sociale werkvoorziening’ is voor werkgroep 3 tevens een heet hangijzer. De
afgevaardigde van werkgroep 3 zal samen met werkgroep 4 dit onderdeel kritisch tegen het licht
blijven houden.
De toekomst van de oude SW, lijkt wel een sterfhuisconstructie te ondergaan, en dat baart een
hoop oude werknemers bijzonder veel zorgen. Voorbeeld van een vraag die door deze groep
mensen wordt gesteld is: “Hoe gaat het verder met de pensioenopbouw”.
Ook voor 2016 is het voornemen van werkgroep 3 om het beleid kritisch te blijven volgen, om
zichzelf als werkgroep ook verder inhoudelijk te ontwikkelen op de betreffende beleidsterreinen.

Werkgroep 4
Werkgroep 4 heeft in 2015 weer veel werk verzet. Hieronder volgt een impressie van de
belangrijkste activiteiten.
Allereerst vragen we aandacht voor een viertal lopende onderwerpen die we samen met onze
collega’s van de andere werkgroepen, de Adviesraad Wmo en de verantwoordelijk
beleidsambtenaren hebben besproken. Daarna geven we puntsgewijs onze andere bespreekpunten
weer.
WEB
1 januari 2015 is de nieuwe Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in gegaan. Deze wet is
ontworpen om de laaggeletterdheid aan te pakken door middel van Nederlandse taal- en
rekenlessen aan te bieden aan volwassenen. Dit gebeurt niet meer per gemeente, maar wordt via
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de regionale arbeidsmarkt verzorgd. Apeldoorn is, als contactgemeente, verantwoordelijk voor het
verdelen van het beschikbare geld over de veertien andere gemeenten. Nieuw is dat niet meer
alleen het ROC de aanbiedende partij is. Er wordt openbaar aanbesteed. Van belang is, dat er heel
waarschijnlijk geen eigen bijdrage meer hoeft te worden betaald voor deze onderwijsvorm.
Te bezien is of, na de nieuwe werkgroepindeling van de Adviesraad VWI, deze wet gevolgd gaat
worden door werkgroep 4, inmiddels werkgroep Participatie genoemd. Zie daarvoor het beleidsplan
2016.
Prestatieafspraken Felua-groep
Werkgroep 4 heeft, zoals elk jaar, samen met de daarvoor verantwoordelijke beleidsambtenaar de
prestatieafspraken van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde met de Felua-groep bekeken. Het
gaat hier over de gerealiseerde cijfers van 2014 en de begrote cijfers van 2015.
We hebben nadrukkelijk gevraagd naar de plaatsingsduur van gedetacheerden. We vroegen extra
aandacht voor het voorkomen van zogenaamde ‘draaideurwerknemers’ die na korte detachering
weer terug bij af zijn. Cijfermatig blijkt trouwens dat het aantal individueel gedetacheerden achter is
gebleven bij de verwachtingen.
Lopende het jaar (2015 was een overgangsjaar) hebben we aandacht gevraagd voor het project
‘Overdracht SW-wachtlijstbestand van de gemeente naar het UWV'.
De voortgang van dit project werd in oktober redelijk succesvol genoemd door zowel een
ambtenaar van de gemeente als die van het UWV. De plaatsingscijfers zijn goed en vooralsnog is er
voldoende geld beschikbaar voor de begeleiding van de betrokken doelgroep naar werk. Werkgroep
4 heeft aangedrongen op het opstellen van een eindrapportage.
Ook op de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) komen we in 2016
terug, samen met onze nieuwe gemeentelijke contactpersoon.
Meldpunt Sociaal
Onze coördinator heeft 29 juni de bijeenkomst over ‘Meldpunt Sociaal’ van de gemeente Apeldoorn
bezocht. Marieke Aalberts en Christien Moene (coördinator van het meldpunt) gaven een
toelichting over de opzet, startfase en toekomstplannen met het meldpunt. Er komt een
vervolgbijeenkomst waarbij zowel leden van de Adviesraad Wmo als de Adviesraad VWI welkom
zijn.
Onze coördinator heeft ook meegedaan met een onderzoek van de Inspectie SZW naar signalen of
klachten over de toegang Sociaal Domein (de 3D's). Hij staat op de verzendlijst voor het rapport. Als
deze verschijnt zullen we dit natuurlijk delen met de Adviesraad VWI.
Combinatie Beschut Werk en Arbeidsmatige Dagbesteding
Ook het project ‘Combinatie Beschut Werk en Arbeidsmatige Dagbesteding’ is al een langer lopend
project uitgevoerd door Apeldoorn, Zutphen, Epe en Voorst. We hebben regelmatig gesproken
hierover in de klankbordgroep. Meest recent is de bespreking van de evaluaties van de vier pilots
die het project behelst.
Waarschijnlijk volgt in februari 2016 een plan van aanpak dat weer onze volle aandacht zal krijgen
als nieuwe werkgroep Participatie.
Chronologische lijst met overige punten
•
Vast agendapunt is geworden: detecteren van eventuele calamiteiten en/of klachten naar
aanleiding van de Participatiewet. Tot nu toe weinig tastbare signalen.
•
We hebben het hele jaar de Landelijke Cliëntenraad (LCR) gevolgd. Ook dit is een vast
agendapunt.
•
Bijhouden van onze achterban/cliëntendoelgroep.
•
Eén lid van onze werkgroep heeft periodiek contact met de OR van de Felua-groep.
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•
Er heeft overdracht plaatsgevonden van het onderwerp Jeugdwet naar werkgroep Integraal
Beleid.
•
Er is blijvend contact met in ieder geval één lid van de cliëntenraad UWV
•
We hebben de voortgang van de toekenningen van Wajong-indicaties gevolgd. Het aantal
toekenningen in 2015 was maar 10 procent in vergelijking met het jaar 2014.
Adviezen
In vergelijking met 2014 hebben we natuurlijk minder geadviseerd. Hieronder volgt een korte
impressie:
•
Samen met werkgroep 3 hebben we gekeken naar de conceptverordening Participatiewet
van de gemeente Epe. De aanwezigen vonden het unaniem teleurstellend dat de gemeente
Epe het advies van de adviesraad niet overneemt om cliënten financieel te belonen (aan te
moedigen/te stimuleren) die op goede wijze invulling geven aan een participatieplek en
daarmee hun kans op arbeidsinschakeling vergroten.
•
Ook met werkgroep 3 hebben we meegekeken naar de verordeningen over de Individuele
Inkomenstoeslag 2015 en de Individuele Studietoeslag 2015
•
Over de beleidsregels Participatiewet Apeldoorn hebben we een instemmingsadvies
gegeven. Alle beloftes gedaan in reactie op ons advies op de verordening zijn nagekomen.
Ten slotte
Onze coördinator heeft zijn functie binnen de klankbordgroep van het Regionaal Werkbedrijf
voltooid. Vanwege zijn andere drukke werkzaamheden neemt hij geen zitting in de in 2015
opgerichte Regionale Cliëntenraad. De twee leden van de Adviesraad VWI die wel deel uitmaken van
de Regionale Cliëntenraad, kunnen echter altijd gevraagd en ongevraagd rekenen op actieve
ondersteuning van de werkgroep Participatie (de voormalige werkgroep 4).
Beleidsplan 2016 Werkgroep Participatie
Nu de kaders en de regels van de Participatiewet duidelijk zijn, volgt de komende jaren de grote
opdracht voor onze gemeenten om samen met de sociaaleconomische partners hier een goede
praktische invulling aan te geven.
Het voert te ver om inhoudelijk in te gaan op alle afzonderlijke lokale en regionale verplichtingen die
de uitvoering van deze wet met zich meebrengt. Werkgroep Participatie kiest daarom voor een
puntsgewijze prioritering van haar aandachtsgebied, met waar nodig, een korte toelichting. Zie
hiervoor ook ons jaarverslag en de uitgebrachte adviezen.
Aandachtsgebied
1.
De re-integratie instrumenten van het UWV, Felua-groep en gemeente Apeldoorn,
onderverdeeld in: voorzieningen, werkplekken, assessment, caseload en educatie.
2.
Daaropvolgend de combinatie ‘Zorg en Werk’. De klankbordgroep ‘Re-integratie
instrumenten naar werk/maatschappelijk actief’ zal zich, naast Direct Actief,
voornamelijk buigen over de voortgang van het project ‘Beschut
werk/arbeidsmatige dagbesteding’. Ook kringloopbedrijf Foenix zal in dit verband
aandacht blijven krijgen.
3.
Het signaleren van eventuele calamiteiten, voortkomend uit de drie decentralisaties.
4.
‘Best Practices’ uit andere gemeenten.
5.
Regionale cliëntenparticipatie.
6.
Hierop direct aansluitend: de garantiebanen en andere baanafspraken in de regio
Stedenvierkant met extra aandacht voor: loonwaardemeting, loonkostensubsidie,
begeleiding en werkplekaanpassingen.
7.
Werkgeversdienstverlening. In het bijzonder de verschillende ‘Scoort-projecten’.
Hierover moet gezegd dat de werkgroep Participatie de werkgeversdienstverlening

8

8.

9.

10.

zeer belangrijk acht; toch willen we benadrukken dat het belang van de
verschillende (nieuwe) doelgroepen prevaleert.
Dit geldt ook voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid. (Hier is een apart groepje voor
bij elkaar geweest. We zullen hier echter nog nieuwe leden voor moeten zoeken
vanwege uitval van een deelnemer).
Hiernaast hebben we aandacht voor het project ‘Aansluiting onderwijs,
arbeidsmarkt en jonggehandicapten’, met extra aandacht voor de uitvoering van
‘Talent’.
Doorontwikkeling Felua-groep.
Vorderingen binnen de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs).
Voor extra uitwerking: zie de ‘actuele onderwerpenlijst’ van VWI-raad.

Ten slotte
Afsluitend willen we graag de inspectie SZW citeren uit hun rapport ‘Aan de slag met Werk’, waarin
veel nuttige informatie te vinden is:
“Het is het gesprek tussen uitvoerders, beleidsmakers en belanghebbenden over de relatie tussen
doelen, doelgroepen en instrumenten die de kwaliteit van de gemeentelijke re-integratietaak
bepalen.”
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3. Overzicht uitgebrachte schriftelijke adviezen 2015
NR
7

6

5

4

3

2

1

OMSCHRIJVING

VERZEND DATUM
(VERGADERDATUM)
05-10-2015
(22-09-2015)

ANTWOORD

27-07-2015
(23-06-2015)

Geen
reactie, ook
niet vereist

Advies Kaderstelling
Integrale
Schuldhulpverlening 20162019
Reactie/advies op ‘Reilen en
Zeilen 2014-2015’

13-07-2015
(23-06-2015)

10
september
2015

23-06-2015
(23-06-2015)

29 oktober
2015

Advies 2 concept
verordeningen (individuele
studietoeslag en individuele
inkomenstoeslag) i.h.k.v.de
Participatiewet Gemeente
Epe 2015
Advies concept verordening
Participatiewet gemeente
Epe 2015

28-05-2015
(26-05-2015)

15 juli 2015

02-04-2015
(24-03-2015)

30 april
2015

Ongevraagd advies n.a.v.
eindrapportage
onderzoeksbureau
‘Marotura’

05-02-2015

24 maart
2015
30 juni 2015

Advies inzake concept
beleidsregels
Participatiewet gemeente
Epe
Reactie/advies inzake
concept beleidsregels
Participatiewet
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RESULTAAT
Kan ingevuld worden wanneer Wendy
Pierweijer eind maart de aanvulling m.b.t.
de beleidsregels Participatiewet stuurt.
Het betreft een instemmingsadvies van de
VWI-Raad. De nauwe betrokkenheid van
de VWI-Raad bij de voorbereiding van de
kadernota Participatiewet, verordening
Participatiewet en de concept
beleidsregels, heeft ertoe geleid dat alle
op- en aanmerkingen van de VWI-Raad in
het voortraject zijn meegenomen
Advies opgevolgd

Het rapport “Reilen en Zeilen 2014-2015”
is een duidelijke weergave van de
geïntegreerde aanpak van de gemeente
Apeldoorn op het beleidsterrein van werk
en inkomen en de raakvlakken van dit
beleidsterrein met Wmo en Jeugdwet.
Ons advies op dit rapport onderbouwt de
noodzaak dat het college een aanspraak
indient bij de rijksoverheid op de
zogenoemde Vangnetregeling 2015. Het
college heeft geantwoord zich door ons
advies gesteund te weten en zal ons
advies toevoegen aan de door het college
bij de rijksoverheid in te dienen aanspraak
op de Vangnetregeling 2015.
Beide adviezen zijn opgevolgd. De € 100
typo is veranderd in € 1000.
Twee halfjaarlijkse vergoedingen voor een
studie van € 500 elk is opgevolgd

Van de dertien adviezen is de laatste niet
opgevolgd, zijn er twee wel opgevolgd, en
voor alle andere adviezen is een
uitgebreide uitleg of verantwoording
gegeven.
Advies overgenomen. Projectgroep
Integratie blijft actief betrokken bij
integratieproblematiek op het gebied van
wrk & inkomen." en verdere uitwerking
adviezen 'Marotura'

4. Overzicht interne organisatie per 01-01-2016
Werkgroepen

Deelnemers

Beleids producten

Klankbordgroepen

Inkomen

Jan Siebelink
(coördinator)
j.siebelink@apeldoor
n.nl
06 54368257

Sociaal Vangnet
(Stadsbank/Schuldhulpverlening
gemeentelijk Minimabeleid)
Bijzondere Bijstand
Zorgverzekering Menzis
Terugvordering RISC
Informatie Service Punt
Participatiewet/rechtmatigheid
Klachtprocedures en
klanttevredenheid procedures

Sociaal Vangnet
Woordvoerder:
Harry Rietberg

Leden:
Harry Rietberg
Jaap v. Dijk
Jacques van Meurs
3 vacatures

Integraal
Beleid

(coördinator)
f.mokkink@planet.nl
055 3015694
06 20194673
Leden:
Eric Willemsen
Harrie uit den
Boogaard (Epe)
Joop Mulder (Heerde)
Rob Steenman
Wilma van
Teeckelenburgh
Hans van der Meijden
(Heerde)
Pieter de Graaf
(coördinator)
P.deGraaf@apeldoor
n.nl
Leden:
Gerrit Boerman
Marja van der Kous
Ajla Mandic
Osman Tekbasan
Hans Stel
Vacature

WSW
Participatiewet (re-integratie naar
werk vanuit Wwb, voormalige
WSW, beschut werk,
arbeidsmatige dagbesteding en
maatschappelijk
actief/tegenprestatie)
Volwassen educatie
Regionale cliëntenraad/Regionaal
werkbedrijf
UWV

Verantwoordelijk
manager
Eddy Peters (SV)
Maya van
Asperen
(Stadsbank)
Ton v. Timmeren
(inkomen&
Recht)

Cliënten Werkplein
Activerium
Woordvoerder:
Jan Siebelink
Leesgroep
Woordvoerder:
Harry Rietberg

Semra Olmez
Inge Everhart

Johan Miener
Manon
Beekman/
Wendy de Wit

Hans Willem Pas
Jeroen Meester

Re-integratie middelen
Woordvoerder:
Eric Willemsen
Regionale
cliëntenraad/
werkbedrijf
Woordvoerder:
Jacques v. Meurs

Semra

Hans van Zon en
Ruud Berenschot

Contacten Epe en Heerde (volgt)
Leesgroep

Participatie Fons Mokkink

Contact
Activerium
Beleid
Marjolein
Postma

Jansje Zilvold
Haske v.Aken

Zie boven

Contacten Epe en Heerde (volgt)
Leesgroep

Jongerenbeleid en Jeugdbeleid
Samenwerking WMO o.a.
Loket
Basismobiliteit
Meldpunt Sociaal
Integratie (inburgering)
Sociale woningbouw/
Jongerenhuisvesting
Raakvlakken met programma 7
Zorg & Welzijn
Contacten Epe en Heerde (volgt)
Leesgroep

Jeugd
Woordvoerder:
Hans Stel
Integratie
Woordvoerder:
Alja Mandic
Vervoer/Basismobiliteit
Woordvoerder:
volgt
Wonen
Woordvoerder:
volgt

Jan Stuart

Manager JZW

Jan Stuart

Manager JZW

?

Eddy Peters
(integratie)

v.Ganzewinkel

zie boven

Het werk van de raad wordt door de leden van de raad voorbereid en uitgevoerd in drie werkgroepen: alle
leden van de raad hebben zitting in één van de drie werkgroepen. In hoofdstuk 2 is de werkwijze van de
werkgroepen beschreven. Uit die beschrijving blijkt tevens dat de werkgroepen de hoofdlijnen en prioriteiten
van hun werk in de raad op elkaar afstemmen. Tenslotte beslist de raad over de definitieve uitvoering van een
taak(onderdeel) en het product ervan.
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Werkwijze van de werkgroepen







elke werkgroep heeft een vaste coördinator.
elke werkgroep is verantwoordelijk voor de haar opgedragen taken en bereidt die zelfstandig voor.
elke werkgroep stelt van elke werkgroepvergadering een kort verslag samen ten behoeve van de VWIraad.
elke werkgroep licht in elke vergadering van de VWI-raad de vorderingen in de voorbereiding van haar
werkzaamheden toe en geeft daarbij aan hoe en wanneer de werkgroep een bepaalde taak denkt uit te
voeren (o.a. advies aan B&W; inrichting laagdrempelig cliëntencontact; opstellen van een flyer).
de definitieve uitvoering van een taak en het product ervan behoeven de instemming van de VWI-raad.

Voorzitter

Giebe van der Scheer

Plaatsvervangend voorzitter

Jan Siebelink

Secretaris

Harry Rietberg

Penningmeester

Osman Tekbasan

Ambtelijk Secretaris

Davy Cinjee

Vergaderdata VWI raad 2016
Dinsdag 26 januari
Dinsdag 23 februari
Dinsdag 22 maart 13.30 – 16.00 uur met wethouder
Dinsdag 26 april
Dinsdag 24 mei
Dinsdag 28 juni
Dinsdag 30 augustus
Dinsdag 27 september
Dinsdag 25 oktober 13.30 -16.00 uur met wethouder
Dinsdag 22 november
Dinsdag 20 december
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