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1.

OPENING EN MEDEDELINGEN
a) Mededelingen van de voorzitter en leden:
• De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij vertelt dat dit
zijn laatste vergadering zal zijn als voorzitter van de Adviesraad VWI. Hij
attendeert de belangstellenden op de publieke tribune op de
interruptiemicrofoon die gebruikt kan worden voor het inspreken tijdens
de vergadering.
• De voorzitter vertelt dat hij het fijn vindt dat hij de Adviesraad VWI kan
informeren over het feit dat er inmiddels een opvolger is gevonden, en dat
de heer Berry van den Hout per 1 augustus a.s. door het college is
benoemd. Hij is unaniem door de sollicitatiecommissie voor benoeming
voorgedragen. Deze sollicitatiecommissie bestond uit de werkgroep
coördinatoren, Jaap Peerbolte als bestuursadviseur van wethouder
Kruithof en Giebe van der Scheer als aftredend voorzitter.
De voorzitter deelt enkele achtergrondgegevens van Berry van den Hout
met de leden van de Adviesraad VWI, zodat zij alvast een beeld van zijn
achtergrond krijgen. Berry van den Hout woont sinds 1990 in Apeldoorn,
en begon daar als rector van het Veluws College. Vervolgens werd hij in
1994 voorzitter van de centrale directie van vier middelbare scholen die
fuseerden. In 2002 werd hij ook nog de voorzitter van de centrale directie
van zestien katholieke basisscholen. Kortom, hij weet wat lange
vergaderingen zijn en wat medezeggenschap inhoudt. Verder heeft hij
ook nog vrijwilligerswerk verricht, onder meer als vicevoorzitter van Don
Bosco en als lid van de Raad van Toezicht van het Gelre Ziekenhuis. De
voorzitter spreekt de verwachting uit dat de Adviesraad VWI in de
persoon van Berry van den Hout een goede nieuwe voorzitter heeft
gevonden met de nodige bagage.
• De voorzitter vertelt dat hij tevens kan mededelen dat Sjanie Donker,
Lana Nova en Hilda Wetemans inmiddels ook door het college voor vier
jaar zijn benoemd als lid van de Adviesraad VWI. Verder is Jan Siebelink
door het college herbenoemd voor zijn laatste zittingstermijn van vier jaar.
• De leden Wout Frank, Joop Mulder, Lana Nova, Hans Stel, Harry
Rietberg, Rob Steenman en Osman Tekbasan zijn vandaag afwezig.
• Fons Mokkink deelt mee dat het niet goed gaat met de gezondheid van
Joop Mulder. Het korte termijn geheugen laat hem steeds vaker in de
steek. Dit betekent dat hij de vergaderingen van de Adviesraad VWI en
de vergaderingen van de werkgroep, niet goed meer kan voorbereiden en
bijwonen. Dit heeft geleid tot het besluit van Joop Mulder om na de zomer
zijn werkzaamheden voor de Adviesraad VWI te beëindigen. Fons
Mokkink geeft aan dat in overleg met Joop Mulder en zijn vrouw wordt
bekeken hoe aan dit afscheid het beste vorm kan worden gegeven. De
voorzitter bedankt Fons Mokkink voor zijn mededeling, en vraagt hem om
Joop Mulder namens de gehele Adviesraad VWI sterkte en beterschap te
wensen
• Eric Willemsen vertelt dat het vandaag ook zijn laatste vergadering als lid
van de Adviesraad VWI zal zijn. Samen met de voorzitter heeft hij voor
alle aanwezigen koeken gehaald.
b) Vaststelling van de agenda:
Pieter de Graaf deelt mee dat de ambtelijk secretaris voor agendapunt 7 het
conceptadvies van de klankbordgroep Integratie heeft nagezonden. Het doel is om dit
conceptadvies vandaag door de Adviesraad VWI vast te laten stellen.
De agenda wordt vastgesteld.
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2.

POSTZAKEN
Ingekomen post:
Adviesaanvraag gemeente Epe m.b.t. concept verordening Cliëntparticipatie, 6 juni 2016
Jaap van Dijk licht toe dat deze concept verordening Cliëntparticipatie van de gemeente
Epe een kopie is van dezelfde verordening van de gemeente Apeldoorn, die twee jaar
geleden door de Adviesraad VWI is behandeld. Jaap van Dijk vertelt dat hij al met de
ambtelijk secretaris heeft overlegd om een standaardreactie richting de gemeente Epe te
sturen, omdat hij geen wijzigingen constateert. Jaap van Dijk en Harrie uit den Bogaard
hebben op dinsdag 5 juli een overleg met de beleidsambtenaren van de gemeente Epe,
en dan zullen zij deze concept verordening Cliëntparticipatie ook bespreken.
Afgesproken wordt dat mocht dit gesprek niet tot wijzigingen of nieuwe inzichten leiden
met betrekking tot het stuk, dat in overleg met de ambtelijk secretaris de standaardreactie
in de richting van de gemeente Epe wordt verzonden.
Reactie op advies Adviesraad VWI n.a.v. inning gemeentelijke belastingen 2016, 14 juni
2016
De voorzitter vertelt dat er een reactie is binnen gekomen op de brief die de Adviesraad
VWI op 26 januari jl. heeft verzonden met betrekking tot de inning van de gemeentelijke
belastingen. Naar aanleiding van deze binnen gekomen reactie is een conceptbrief
opgesteld om deze reactie van het college vanuit de Adviesraad VWI te beantwoorden.
De voorzitter legt uit dat in deze conceptbrief wordt aangestipt dat de Adviesraad VWI
ontevreden is over het feit dat de gemeente Apeldoorn niet open aangeeft dat de
overdracht naar Tribuut niet goed is verzorgd waar het gaat om de informatie en
communicatie naar de burgers toe. De voorzitter geeft aan dat deze schriftelijke reactie
vanuit de gemeente ook wordt gelogenstraft door hetgeen er destijds in de PMA op 10
maart jl. over is gezegd, en waar De Stentor over heeft bericht. De voorzitter legt de
conceptbrief ter vaststelling aan de leden van de Adviesraad VWI voor. De brief wordt
vastgesteld, en de ambtelijk secretaris zal de verzending verzorgen.
Uitgegane post:
Advies Adviesraad VWI m.b.t. de Jaarmonitor Sociaal Domein 2015, 24 mei 2016
De voorzitter vertelt dat dit heldere advies ten aanzien van de Jaarmonitor Sociaal
Domein 2015 op 24 mei jl. is verzonden.

3.

VERSLAG VORIGE VERGADERING
a. Verslag openbare vergadering d.d. 26 april
• Pagina 8; Sjanie Donker geeft aan graag nog een toelichting te willen geven met
betrekking tot haar opmerking over de toegankelijkheid van (zorg-) huurwoningen
voor mensen met alleen een AOW-inkomen. Sjanie Donker doelt op AOW’ers die
een inkomen hebben tot 30.000 euro. Aangezien het AOW inkomen erg laag is,
houdt dat in de praktijk vaak in dat mensen zonder een aanvullend
pensioenbedrag niet naar een zorgwoning kunnen overgaan. Dat is volgens
Sjanie Donker een zeer zorgwekkende ontwikkeling, en dat wilde zij uiten met
haar opmerking.
• Pagina 8; Pieter de Graaf geeft aan dat op pagina 8 wordt gesproken over het
organiseren van een introductiedagdeel voor de nieuwe leden van de Adviesraad
VWI. Pieter de Graaf geeft aan dat er vanuit de Adviesraad VWI inmiddels een
moment voor deze bijeenkomst is gepland: maandag 4 juli om 10.30 uur.
Het verslag wordt vastgesteld.
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b. Actie- en besluitenlijst
De voorzitter attendeert de leden op het feit dat er zowel voor Janneke Oude Alink als
voor Tom van Timmeren een actiepunt openstaat, hij vraagt aan de leden om deze
actiepunten bij het volgende agendapunt aan de orde te stellen.
c. Lijst schriftelijke adviezen
De voorzitter vraagt aan de werkgroep coördinatoren om de kolom met resultaten in te
vullen bij de uitgebrachte adviezen, en deze teksten bij de ambtelijk secretaris aan te
leveren.
4.

LOPEND EN VOORGENOMEN BELEID (JANNEKE OUDE ALINK)
De voorzitter heet Janneke Oude Alink welkom in de vergadering, Tom van Timmeren is
in verband met vakantie vandaag afwezig.
Janneke Oude Alink vertelt dat de vakantieperiode langzaamaan aanbreekt, waardoor
het qua mededelingen over het lopend en voorgenomen beleid momenteel ook rustig aan
het front is. Zij geeft aan dat in overleg met de ambtelijk secretaris voor het najaar een
tweetal thema’s als bijzonder onderwerp binnen de openbare vergaderingen staan
geagendeerd: beschut werk in september en de actuele ontwikkelingen op het gebied
van jeugd (‘de sluitende aanpak’) in november. Janneke Oude Alink geeft aan dat de
SER onlangs een advies heeft uitgebracht ten aanzien van beschut werk, en zij raadt de
leden van de Adviesraad VWI aan om dit advies door te lezen ter voorbereiding op de
presentatie over dit onderwerp in september.
Janneke Oude Alink vertelt dat er in de vorige vergadering aandacht is gevraagd voor het
kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’. Janneke Oude Alink vertelt dat er binnen
het Werkplein Activerium diverse medewerkers hier betrokken bij zijn, zoals Jasmijn Lee
Sack Fong en Ruud Berenschot die actief zijn in een werkgroep rondom ‘Vakkundig aan
het werk’. Zoveel mogelijk ervaringen die daarmee worden opgedaan, worden
meegenomen en intern gedeeld. Janneke Oude Alink geeft aan dat men onlangs ook van
start is gegaan met de Proeftuin Re-integratie gericht op mensen met psychische
aandoeningen, en daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de kennis en deskundigheid
die men heeft opgedaan in de werkgroep rondom ‘Vakkundig aan het werk’.
Jacques van Meurs vraagt of de Proeftuin Re-integratie hetzelfde is als de Proeftuin
Praktijkroute. Janneke Oude Alink geeft aan dat dit niet het geval is, de Proeftuin Reintegratie is specifiek gericht op de re-integratie van mensen met een psychische
aandoening.
Janneke Oude Alink vertelt dat zij onlangs een gesprek heeft gevoerd met de
projectgroep WEB, over de actuele ontwikkelingen rondom de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs. Janneke Oude Alink geeft aan dat in Apeldoorn van start wordt
gegaan met een Taalhuis ontwikkeling, waarmee getracht wordt ook een goede impuls te
geven aan de informele educatie, zodat dit nog beter georganiseerd kan worden.
Janneke Oude Alink komt ook even terug op het actiepunt 1605-4 dat nog openstaat voor
Tom van Timmeren. Zij zal navraag doen bij Tom van Timmeren naar de stand van
zaken, en hem vragen in de richting van de Adviesraad VWI hierop te reageren.
Wilma van Teeckelenburgh vertelt dat zij heeft gelezen dat de Wet Aanpak
Schijnconstructies (WAS) is uitgesteld tot 1 januari 2017. Ze vraagt of Janneke Oude
Alink daar ook iets over heeft gehoord, en of zij een toelichting kan geven welke redenen
hier achter liggen. Janneke Oude Alink geeft aan dat zij op deze vraag momenteel geen
correct antwoord kan geven, zij zal het navragen en hier op terugkomen.
Pieter de Graaf stelt een vraag over de Notitie Cliëntparticipatie Sociaal Domein. Hij geeft
aan dat enige tijd geleden de Adviesraad VWI, op verzoek van de auteurs, per mail
enkele op- en aanmerkingen heeft ingediend. Maar hier heeft de Adviesraad VWI
vervolgens geen terugkoppeling op gekregen. Hij vraagt aan Janneke Oude Alink of zij
navraag wilt doen naar de stand van zaken, omdat het wellicht goed is dat een nieuwe
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versie van dit document ook in de werkgroepen wordt besproken. Janneke Oude Alink
zal dit signaal meenemen, en hier navraag naar doen.
Janneke Oude Alink wenst alle aanwezigen een goede en fijne zomervakantie toe.
De voorzitter bedankt Janneke Oude Alink voor haar aanwezigheid en bijdrage in de
vergadering
5.

ACTUELE ONTWIKKELINGEN RONDOM DE BESLAGVRIJE VOET (JEROEN
MEESTER)
De voorzitter heet Jeroen Meester welkom in de vergadering, hij zal een toelichting
geven over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de beslagvrije voet.
Sheet 1: Beslagvrije voet (Wikipedia)
Jeroen Meester vertelt dat de beslagvrije voet een thema is dat de afgelopen tijd veel in
de belangstelling heeft gestaan. Op dit moment is het ministerie bezig om nieuwe
wetgeving te ontwikkelen met betrekking tot de beslagvrije voet, en Jeroen Meester geeft
aan in zijn presentatie hierop in te zullen zoomen, en om daarbij ook stil te staan bij de
knelpunten die de huidige wetgeving met zich meebrengt. Jeroen Meester plaatst wel
een kanttekening dat de nieuwe wetgeving waarover hij spreekt nog wel in ontwikkeling
is en nog niet is vastgesteld. Het parlement moet zich er nog over buigen, en het zal ook
nog in de richting van de Raad van State moeten gaan.
Jeroen Meester geeft aan dat het goed is om allereerst stil te staan bij de definitie van de
term beslagvrije voet, en wanneer het wordt toegepast. De beslagvrije voet is in
Nederland het bedrag dat bij inkomensbeslagen moet worden vrijgelaten. Dit is een
minimum aan inkomen dat de beslagene ter beschikking staat voor zijn of haar
levensonderhoud.
Sheet 2: Knelpunten
Jeroen Meester geeft aan dat de beslagvrije voet al tijden wordt gekenmerkt door diverse
knelpunten. Het is al jaren ingewikkelde materie, onder meer vanwege de wijze van
berekenen. Jeroen Meester schetst een voorbeeld situatie: als een deurwaarder beslag
legt op een uitkering, dan gaat hij uit van een soort basisbedrag, dat is 90% van de
bijstandsnorm. Dit bedrag moet worden vrij gelaten; dit wordt altijd aan de
bijstandsontvanger uitbetaald. Vaak is dit ook het bedrag dat het Werkplein Activerium
als uitkeringsorganisatie doorkrijgt, en waar dan beslag op wordt uitgevoerd. De
uitkeringsontvanger kan vervolgens vragen of de beslagvrije voet verhoogd kan worden.
Deze verhoging kan plaatsvinden door de huurkosten en zorgkosten hierbij op te tellen.
Volgens Jeroen Meester zijn dit vrij ingewikkelde berekeningen, en in de praktijk blijkt dat
deurwaarders vaak slecht communiceren over de mogelijkheid van het kunnen verhogen
van de beslagvrije voet. In de praktijk zie je daarom dat heel veel schuldenaren geen
gegevens verstrekken in het kader van het verhogen van de beslagvrije voet, omdat zij
hier niet van op de hoogte zijn. Op deze manier wordt er dus teveel aan geld
ingehouden, en is het budget voor het levensonderhoud te gering.
Jeroen Meester geeft aan dat deze kwestie in 2013 ook is geconstateerd door de
Nationale Ombudsman, die daar in een rapport ook aandacht voor heeft gevraagd.
Daarnaast heeft de vereniging van deurwaarders dit zelf ook geconstateerd, en hier al de
nodige stappen in gezet. Met als gevolg dat de informatievoorziening in de richting van
de schuldenaar de afgelopen tijd al een stuk is verbeterd.
Sheet 3: Genomen maatregelen
Jeroen Meester somt een aantal maatregelen op die tot nu zijn genomen. Allereerst is de
informatieverstrekking over de beslagvrije voet de afgelopen tijd verbeterd. Daarnaast
heeft het ministerie ook een website ontwikkeld (www.uwbeslagvrijevoet.nl) die recent de
lucht is ingegaan. Aan de hand van deze website kunnen burgers zelfstandig de eigen
beslagvrije voet berekenen, en vervolgens kunnen zij deze berekening ook voorleggen
aan de schuldeiser. Jeroen Meester geeft aan dat men binnen de gemeente Apeldoorn
momenteel werkt om de eigen communicatie op dit gebied aan te passen, waarbij
burgers ook worden doorverwezen naar deze website. Ten slotte hebben de
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gerechtsdeurwaarders een landelijk register opgetuigd, waarin deurwaarders bij elkaar
kunnen kijken wie er bij welke burger en bij welke instantie beslag heeft gelegd. Jeroen
Meester geeft aan dat overheidsorganisaties hier (nog) niet op kunnen worden
aangesloten. Jan Siebelink vertelt dat hij heeft begrepen dat de Belastingdienst op dit
punt een beetje dwars ligt. De Belastingdienst legt namelijk ook beslag, en die doen dat
op geheel eigen wijze door bijvoorbeeld in te houden op maandelijkse toelagen. Volgens
Jan Siebelink doet de Belastingdienst ook zeer moeilijk als het gaat om inzage in deze
werkwijze. Jeroen Meester herkent dit signaal. Hij vertelt dat het regelmatig voorkomt dat
burgers een te hoog voorschot krijgen uitbetaald van de huurtoeslag en de zorgtoeslag,
en als de eindafrekening komt dan zitten deze mensen vaak gewoon met schulden. De
Belastingdienst constateert dat er een schuldbedrag openstaat, en gaat vervolgens
bepaalde uitbetalingen met elkaar verrekenen, met als gevolg dat mensen de
zorgtoeslag helemaal niet meer ontvangen. Volgens Jeroen Meester heeft dit ook directe
gevolgen voor de berekening van de beslagvrije voet, en dat dat is ook één van de
redenen waarom zijn team ook vaak niet kan incasseren. Jeroen Meester benadrukt dat
niet alleen de Belastingdienst het verrekenen toepast, maar dat er meer instanties zijn
die dit doen.
Sjanie Donker vraagt of deze kwestie niet wordt verholpen door de toegang tot het
Suwinet. Jeroen Meester geeft aan dat dit niet het geval is, omdat er geen informatie
zichtbaar is met betrekking tot de verrekening. Daarom moet de burger momenteel ook
informatie aanleveren om überhaupt de beslagvrije voet te kunnen berekenen. Jeroen
Meester vertelt dat deze informatie niet via één klik uit een computersysteem gehaald
kan worden, al is dat bij de nieuwe wetgeving wel het streven. Dat zal voor zowel de
burgers als de uitvoerders een vooruitgang zijn concludeert Jeroen Meester.
Sheet 4: Wetswijziging
Jeroen Meester legt uit dat het de bedoeling is dat het wetsvoorstel op 1 september in de
richting van de Raad van State gaat, met als doel om het voor 1 januari 2017 vastgesteld
te krijgen in de Eerste en Tweede Kamer. Afhankelijk van de snelheid binnen dit traject
zal de nieuwe wetgeving per 1 juni 2017 of 1 januari 2018 van kracht zijn.
Sheet 5: Uitgangspunten
Jeroen Meester vertelt dat bij het ontwerpen en opstellen van de nieuwe wetgeving men
een aantal uitgangspunten voor ogen had. Het nieuwe systeem moet:
• Transparant en uitvoerbaar zijn
• Mensen een reëel bestaansminimum bieden
• Balans vormen tussen belangen schuldeisers en schuldenaar
• Voorkomen dat een groep mensen bij beslag geen verhaal biedt
Daarnaast bestaat het idee om tot een vast bedrag per leefsituatie te komen. In dat geval
is er geen sprake meer van moeilijke berekeningen, maar gewoon van duidelijke vaste
bedragen die eenvoudig zijn vast te stellen.
Sheet 6: Nieuwe berekening
Jeroen Meester legt uit dat binnen de nieuwe wetgeving de berekening van de
beslagvrije voet straks op basis van vier onderdelen kan worden gemaakt;
1. Leefsituatie (gegevens kunnen uit het BRP (Basisregistratie Personen) gehaald
worden)
2. Rekeninkomen (gegevens vindbaar in poli administratie via Suwinet)
3. Rekeninkomen eventuele partner
4. Eventuele lopende incasso (via het incassoregister van de gerechtsdeurwaarders)
Jan Siebelink merkt op bij het vierde punt, de eventuele lopende incasso, dat er geen
gegevens vindbaar zijn van bijvoorbeeld een instantie als de Belastingdienst. Dus niet
alle lopende incasso’s staan in dat incassoregister, waardoor het een vertekenend beeld
geeft. Jeroen Meester geeft aan dat deze constatering inderdaad klopt, maar dat er wel
gesprekken lopen over het betrekken van overheidsinstanties bij dit incassoregister.
Jeroen Meester geeft aan dat ook het fenomeen kostendeler een plek krijgt in de nieuwe
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berekening van de beslagvrije voet. Tot nu toe liep men in de praktijk aan tegen het
probleem dat de gemeente geen vordering kon innen bij een schuldenaar die kostendeler
is. In de nieuwe wetgeving zal deze lacune in de wet worden aangepakt.
Sjanie Donker vraagt in hoeverre de privacybescherming van de burgers hierin wordt
gewaarborgd. Volgens Jeroen Meester worden op dat gebied duidelijke afspraken
gemaakt, en worden er ook bepaalde eisen aan de systemen gesteld die men gebruikt.
Sjanie Donker vertelt dat zij onlangs een uitzending van het radioprogramma Argos heeft
beluisterd, en dat ging over mankementen in systemen en regelgeving op het gebied van
privacybescherming. Aangezien deze werkwijze met (digitale) systemen alsmaar
toeneemt is het wel van groot belang dat dit goed functioneert. Jeroen Meester benadrukt
dat veel burgers zelf ook aangeven waarom hun gegevens niet binnen de gemeentelijke
organisatie gedeeld kunnen worden, in plaats van de huidige werkwijze dat zij steeds zelf
gegevens moeten aanleveren omdat de wetgeving het niet toestaat dat deze gegevens
gedeeld worden. Maar volgens Jeroen Meester is het absoluut waar dat bij een
toenemend gebruik van dergelijke systemen, het van belang is dat de (technische)
processen goed op orde zijn. Het is absoluut een aandachtspunt.
Jaap van Dijk vraagt wat er in deze nieuwe wetgeving wordt gedaan aan de preferente
schuldeisers. Jeroen Meester geeft aan dat er op dat gebied niet zoveel zal veranderen,
en zullen preferente schuldeisers (zoals UWV en de Belastingdienst) blijven bestaan.
Jaap van Dijk constateert dat volgens hem daar het belangrijkste probleem lag en ligt; als
gevolg van het innen van preferente schulden houden sommige gezinnen soms maar 30
euro in de week over om van te kunnen leven. Dat is een bijzonder laag bedrag, en dat is
zorgwekkend. Jeroen Meester geeft aan dat voor een deel dit probleem wel wordt
opgelost. Tot voorheen werkte men met een basis beslagvrije voet die eventueel kon
worden verhoogd met de huur- en zorgkosten op het moment dat de burger deze
gegevens aandroeg. In de situatie van de nieuwe wetgeving is men op dat gebied niet
meer afhankelijk van de gegevens die burgers moeten aandragen, maar wordt de
informatie uit het systeem gehaald. Op deze manier kan gemakkelijker de beslagvrije
voet worden verhoogd.
Jan Siebelink stelt voor dat Jeroen Meester begin volgend jaar nog eens aanschuift in de
openbare vergadering van de Adviesraad VWI, als er meer duidelijkheid bestaat over het
definitief geworden wetsvoorstel. Daarnaast zou Jan Siebelink graag met de werkgroep
Inkomen verder willen doorpraten met Jeroen Meester over deze materie, en over de
mitsen en maren die er rondom dit verhaal nog bestaan. Afgesproken wordt dat Jan
Siebelink en Jeroen Meester dit buiten de vergadering even met elkaar afstemmen, en
hier een afspraak over maken.
De voorzitter bedankt Jeroen Meester voor zijn aanwezigheid en bijdrage in de
vergadering.
6.

WERKGROEPEN
Stand van zaken per werkgroep
Werkgroep Participatie
Fons Mokkink vertelt dat hij onlangs samen met Hans Stel heeft gesproken met
Janneke Oude Alink over de actuele ontwikkelingen rondom de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs (WEB). Enige tijd geleden heeft er in werkgroepverband al eens
een gesprek over dit onderwerp plaatsgevonden met de toenmalig betrokken
beleidsambtenaar, maar door personele wisselingen binnen de gemeentelijke
organisatie is dit contact een beetje verwaterd. Destijds was er afgesproken dat men
de Adviesraad VWI op de hoogte zou houden van ontwikkelingen rondom de WEB,
maar dat is echter niet gebeurd. Janneke Oude Alink heeft inmiddels dit thema in
haar takenpakket, en het is het streven om het contact tussen haar en de
projectgroep WEB weer op poten te zetten. Fons Mokkink vertelt dat er inmiddels
een Regionaal Educatieplan is opgesteld. De gemeente Apeldoorn werkt als
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centrumgemeente op dit gebied samen met meerdere gemeenten uit de regio.
Gisteren heeft Fons Mokkink het Educatieplan ontvangen van Janneke Oude Alink,
en hij vraagt aan Jacques van Meurs of de RCR hiervoor interesse heeft. Jacques
van Meurs geeft aan dit document graag te willen delen binnen de RCR, en Fons
Mokkink zegt toe het stuk naar Jacques van Meurs te sturen. Fons Mokkink geeft
aan dat voor het najaar een vervolgafspraak met Janneke Oude Alink is gemaakt
om over dit onderwerp door te praten, en om geïnformeerd te worden over de
actuele ontwikkelingen op dat moment.
Daarnaast geeft Fons Mokkink een update over het project DOOR Naar Werk. Fons
Mokkink vertelt dat bij de vergaderstukken voor deze vergadering het verslag van de
werkdag in mei is toegevoegd. Afgelopen 23 juni jl. waren Fons Mokkink en Wilma
van Teeckelenburgh ook aanwezig bij de vervolgsessie. Hierbij was een groep
genodigden aanwezig, bestaande uit medewerkers, leidinggevenden en direct
betrokkenen vanuit de Felua-groep en het Werkplein Activerium. Het doel van deze
werkochtend was het bespreken van het opgestelde concept bedrijfsplan, en om te
onderzoeken of er bepaalde zaken nog ontbreken of aangepast moeten worden. In
werkgroepverband is dit uitgevoerd, en dit heeft weer geleid tot de nodige
informatieve input. Deze informatie zal verwerkt worden in de nieuwe versie van het
bedrijfsplan, dat bij de eerstvolgende werkdag besproken zal worden. Ook hier
zullen Fons Mokkink en Wilma van Teeckelenburgh namens de Adviesraad VWI bij
betrokken zijn.
Werkgroep Inkomen
Geen aanvullende opmerkingen op het verslag.
Werkgroep Integraal Beleid
Geen aanvullende opmerkingen op het verslag.
Klankbordgroep Integratie
Pieter de Graaf vertelt dat de klankbordgroep Integratie druk bezig is geweest met
de notitie ‘Statushouders opnieuw thuis’ die inmiddels het licht heeft gezien. De
klankbordgroep Integratie heeft hier gisterenmiddag nog een gesprek over gevoerd
met de betrokken projectleider Lisenka Schmitz en Janneke Oude Alink. Pieter de
Graaf geeft aan dat gisterenavond het advies vanuit de klankbordgroep gericht op
deze notitie is afgerond. De ambtelijk secretaris heeft dit advies vanochtend
nagezonden met als doel om het vandaag door de Adviesraad VWI vast te laten
stellen, zodat het vervolgens aan de Adviesraad Wmo voorgelegd kan worden. De
voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn ten aanzien van het advies. Er
zijn geen vragen en opmerkingen van de leden; het advies wordt vastgesteld.
Actuele ontwikkelingen rondom de regionale cliëntenraad
Jacques van Meurs vertelt dat deze ochtend het managementoverleg van
FactorWerk zal plaatsvinden. Het DB van de RCR heeft de agenda voor dit overleg
ter kennis name ontvangen, en volgens Jacques van Meurs staan er een tweetal
presentaties op de agenda (over de voortgang van de uitvoering van het
marktbewerkingsplan, en over het transparant maken van het werknemersbestand)
die interessant zijn. Jacques van Meurs heeft navraag gedaan naar deze
presentaties, en hij zal deze documenten binnenkort ontvangen. Eén constatering
uit een presentatie heeft hij al onder ogen gezien; van de gerealiseerde banen in het
kader van de baanafspraken zijn er tachtig ingevuld door werkgevers, en slechts
twee door de publieke sector. Jacques van Meurs geeft aan dat in zijn ogen de
publieke sector hierin flink teleurstelt.
Jacques van Meurs vertelt dat hij onlangs, samen met Hans Osterloh, een gesprek
heeft gevoerd met Erik van Ophoven in het kader van zijn evaluatieonderzoek met
betrekking tot het functioneren van FactorWerk in de afgelopen periode. Jacques
van Meurs geeft aan dat er is gesproken over de onduidelijkheid met betrekking tot
de rol van de RCR ten opzichte van FactorWerk, en de andere betrokken partijen in
de arbeidsmarktregio. In het gesprek is aangegeven dat de RCR behoefte heeft aan
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hulp en steun, om de beoogde rol van de RCR daadwerkelijk handen en voeten te
geven. Jacques van Meurs geeft aan dat de RCR in september eindelijk een podium
krijgt binnen het managementoverleg, en dat biedt de mogelijkheid om eens
duidelijk het verhaal vanuit het perspectief van de RCR te kunnen delen met het
management van FactorWerk. De voorzitter merkt op dat mocht in het najaar blijken
dat de RCR nog steeds dezelfde knelpunten ervaart als nu, het dan goed zou zijn
om een diepgaand gesprek met wethouder Kruithof hierover te voeren. Jacques van
Meurs geeft aan dat dit inderdaad een mogelijke vervolgstap zou kunnen zijn. Maar
hij geeft aan dat er in het najaar ook een RCR themadag zal plaatsvinden,
waarschijnlijk met ondersteuning vanuit Stimulanz, en dan zal dit communicatie- en
uitvoeringsprobleem ook op de agenda staan.
Jacques van Meurs gaat in op de actuele stand van zaken met betrekking tot de
zoektocht naar de nieuwe ambtelijk secretaris voor de RCR. Hij vertelt dat de rol van
Davy Cinjee als tijdelijk ambtelijke secretaris ten einde loopt. Jacques van Meurs en
Davy Cinjee hebben de afgelopen periode enkele gesprekken gevoerd met
kandidaten uit de doelgroep. Inmiddels is het gelukt om een geschikte kandidaat uit
de doelgroep te vinden, maar het blijkt nog zeer lastig te zijn om voor deze
kandidaat een werkplek te creëren bij één van de betrokken partijen van
FactorWerk. Pieter de Graaf vult aan dat er vaak verwijtend wordt gesproken over
werkgevers die weigeren mensen uit de doelgroep aan te nemen, maar volgens
hem is het in dit geval juist de publieke sector die dit gedrag vertoond, en op deze
wijze niet het goede voorbeeld geeft. Volgens Jacques van Meurs gaat het om een
eenvoudige werkplek voor acht uur per week, en zullen hij en Davy Cinjee de
begeleiding voorlopig op hen nemen, dus naar zijn idee is het vreemd dat men hier
zo afwachtend in opereert. De voorzitter vindt dit een zorgwekkende kwestie, en
geeft aan graag na de vergadering nog even met Jacques van Meurs hierover door
te willen praten.
Overzicht actuele onderwerpen
De voorzitter merkt op dat dit een overzicht in 2015 is opgesteld, en hij vraagt aan de
werkgroep coördinatoren om dit overzicht voor oktober aanstaande te actualiseren.

7.

AFSCHEID ERIC WILLEMSEN
De voorzitter richt het woord tot Eric Willemsen die vandaag afscheid neemt als lid van
de Adviesraad VWI. Hij bedankt Eric Willemsen voor zijn jarenlange trouwe inzet voor de
Adviesraad VWI, maar ook voor de voorloper van deze adviesraad. De voorzitter geeft
aan dat Eric Willemsen in zijn herinnering de eerste is geweest die met regelmaat het
belang van de integrale aanpak van problemen onderstreepte. De voorzitter wijst
specifiek op het zeer goed onderbouwde uitgebrachte advies ten aanzien van de
Participatiewet, waaraan Eric Willemsen een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd. De
voorzitter concludeert dat de Adviesraad VWI in Eric Willemsen een lid verliest die op
innemende wijze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Adviesraad VWI. Hij
bedankt Eric Willemsen voor zijn inzet, en wenst hem alle goeds voor de toekomst. De
voorzitter overhandigt namens de Adviesraad VWI een afscheidscadeau.
Eric Willemsen bedankt de voorzitter voor zijn mooie woorden, en hij geeft aan ook alle
leden te willen bedanken. Eric Willemsen vertelt dat hij ruim tien jaar aan de Adviesraad
VWI, en de voorloper daarvan, was verbonden en hij kijkt met veel plezier en genoegen
terug op deze periode. Hij bedankt specifiek zijn directe collega’s uit de werkgroep
Participatie, waar hij altijd in goede en ontspannen sfeer mee kon samenwerken, en die
ook hebben bijgedragen aan het groeien van zijn zelfvertrouwen. Hij bedankt nogmaals
alle leden, en wenst iedereen alle goeds toe voor de toekomst.

8.

AFSCHEID GIEBE VAN DER SCHEER ALS VOORZITTER VAN DE ADVIESRAAD
VWI
De voorzitter neemt het woord en blikt terug op een periode van acht en een half jaar
waarin hij de rol van onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad VWI invulde. De
volledige tekst van de afscheidsrede van de voorzitter is als bijlage aan dit verslag
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toegevoegd.
Jan Siebelink neemt als vicevoorzitter, namens alle leden van de Adviesraad VWI, het
woord. Jan Siebelink geeft aan dat de leden van de Adviesraad VWI Giebe van der
Scheer hebben leren kennen als een zeer bevlogen mens, die oog heeft voor de sociaal
zwakkeren in de samenleving. Jan Siebelink geeft aan dat er in de loop der jaren veel is
veranderd in en rondom de Adviesraad VWI, waarbij er soms sprake was van zeer
rumoerige tijden. Maar onder leiding van Giebe van der Scheer is de Adviesraad VWI
altijd in staat geweest om ook moeilijke beslissingen met z’n allen te kunnen nemen. Jan
Siebelink geeft aan dat dit vooral is te danken aan de inzet, en het niet te stoppen
enthousiasme van Giebe van der Scheer in zijn werkzaamheden voor de Adviesraad
VWI. Jan Siebelink typeert de werkwijze van Giebe van der Scheer als rechtlijnig, waarbij
het in de ogen van Jan Siebelink soms weleens wat flexibeler zou kunnen. Maar dat is
volgens Jan Siebelink ook de aard van het beestje, en met goede argumenten en goed
overleg, was het altijd prettig samenwerken.
Jan Siebelink complimenteert Giebe van der Scheer met het feit dat het contact tussen
de beleidsambtenaren en de Adviesraad VWI nu veel beter en soepeler verloopt dan dat
dit voorheen het geval was. Jan Siebelink concludeert dat Giebe van der Scheer een
professioneel functionerende adviesraad achterlaat, waarvan Jan Siebelink denkt dat het
nog een grote toekomst tegemoet gaat in Apeldoorn. Namens alle leden van de
Adviesraad VWI wenst hij Giebe van der Scheer, en zijn naasten, alle goeds voor de
toekomst. Waarbij Jan Siebelink de hoop uitspreekt om Giebe van der Scheer, samen
met Eric Willemsen, op de eindejaarslunch te mogen begroeten.
Wethouder Kruithof schuift aan in de vergadering om Giebe van der Scheer, namens het
college van B&W, te bedanken voor zijn werkzaamheden als voorzitter in de afgelopen
acht en een half jaar. De wethouder geeft aan dat een voorzitter van de Adviesraad VWI
de rol heeft om de vergaderingen in goede banen te leiden, en de leden hier en daar wat
bij te sturen wanneer zij het te bont maken. Om er daarnaast ook voor te zorgen dat
datgene wat de leden vinden op een goede manier wordt samengevat en geconcludeerd.
Om vervolgens op basis daarvan een bundeling te maken, en vanuit de adviesraad een
advies te schrijven in de richting van het college ter verbetering van het beleid op het
gebied van werk en inkomen. Volgens de wethouder is dat de formele rol van de
voorzitter, en daar hij een onafhankelijke positie in, wat ook in het regelement is
vastgesteld. Het is een rol die het college zeer belangrijk vindt, en de wethouder prijst de
wijze waarop Giebe van der Scheer deze rol de afgelopen jaren heeft ingevuld. De
wethouder geeft aan dat Giebe van der Scheer best weleens streng kon zijn, en dat hij
soms ook indringende gesprekken met hem heeft gevoerd. Maar deze strengheid is
volgens de wethouder soms ook nodig, omdat het van belang is om de scheidslijn en
positionering van de formele positie van de Adviesraad VWI en de formele positie van het
college scherp in het vizier te houden. Volgens de wethouder hield Giebe van der Scheer
dit altijd nauwgezet in de gaten. De wethouder typeert hem als een mens die kiest
waarvoor hij staat, en ook bereid is om de consequenties te aanvaarden die bij deze
keuze horen. Als voorbeeld vertelt de wethouder dat Giebe van der Scheer direct een
einde maakte aan zijn politieke activiteiten, toen hij koos voor de onafhankelijke positie
van voorzitter van dit adviesorgaan. De wethouder geeft aan dat hij de afgelopen jaren
met veel plezier en bewondering met Giebe van der Scheer heeft samengewerkt. Het
was volgens de wethouder een periode met mooie, maar ook met moeilijke momenten.
De wethouder spreekt lof over de wijze waarop de Adviesraad VWI zich onder leiding van
Giebe van der Scheer heeft herpakt na deze moeilijke periode. De wethouder geeft aan
dat er inmiddels een goede opvolger is gevonden, en waar iedereen ook volop
vertrouwen in heeft. De wethouder concludeert dat Giebe van der Scheer een mooie klus
heeft geklaard, door op een geheel eigen wijze inhoud te geven aan de werkzaamheden
voor de Adviesraad VWI. Namens het college overhandigt de wethouder een
afscheidscadeau als blijk van waardering voor de wijze waarop Giebe van der Scheer
zijn rol de afgelopen jaren heeft ingevuld.
RONDVRAAG EN SLUITING
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid, wenst iedereen een fijne vakantie
periode en sluit de vergadering om 12.00 uur.
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Bijlage: De door Giebe van der Scheer uitgesproken tekst bij zijn afscheid als voorzitter van de
Adviesraad Voorzieningen voor Werk en Inkomen op 28 juni 2016
Als er iets geldt voor alle mensen op onze wereld dan is het wel “dat er een tijd is voor komen en voor gaan…. “
Tussen mijn komen en gaan als voorzitter van onze adviesraad ligt een periode van ruim 8,5 jaar. In deze periode:
Hebben we te maken met de derde wethouder die Werk en Inkomen in zijn portefeuille heeft..
Is inmiddels de vierde voorzitter voor de Adviesraad Wmo aangetreden
Is inmiddels de zevende ambtelijk secretaris werkzaam: 3 van hen hebben kort gefunctioneerd om de tijd te
overbruggen tussen de vertrekkende en de komende secretaris.
Om de ontwikkeling van onze adviesraad in de kern te kunnen memoreren,moet ik even terug naar 2006. De gemeente
Apeldoorn was tot de slotsom gekomen dat het werken met een groot aantal kleine cliëntenraden tot veel versnippering in
de advisering leidde en daarom onvoldoende zoden aan de dijk kon zetten. Dat heeft ertoe geleid dat met ingang van 2006
twee adviesraden werden ingesteld: één voor de Wet Werk en Bijstand en één voor de Wmo. Maar het bleek niet zo
eenvoudig om die twee grote raden al meteen goed te laten functioneren: in beide raden ontstonden spanningen in de
interne organisatie en dan krijgen voorzitters het moeilijk… Dat was de reden dat ik op verzoek van de gemeente in
november 2007 voorzitter werd van de WWB-raad.
2008 werd meteen een pittig jaar: meer structuur brengen in het werk van de WWB-raad en tegelijkertijd deze raad met
ingang van 2009 ombouwen tot de Adviesraad Voorzieningen voor Werk en Inkomen en wel omdat het werk van onze raad
werd uitgebreid met de Wet Sociale Werkvoorzieningen: dat betekende dat onze adviesraad 21 leden ging tellen, afkomstig
uit de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde.
En aansluitend op die schaalvergroting moest in de eerste 9 maanden van 2009 hard worden gewerkt door delegaties van
beide adviesraden en de gemeente Apeldoorn aan een eigentijdse “Verordening Cliëntenparticipatie” en een “Regeling
adviesraden VWI en Wmo”. De genoemde stukken zijn door veel gemeenten in ons land opgevraagd en gebruikt! In de
genoemde stukken zijn de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van gemeente en haar adviesraden duidelijk
afgebakend.
In de jaren tot ongeveer 2014 konden we goed verder. Wel begon steeds duidelijker te worden dat meer moest worden
geïnvesteerd in de samenwerking tussen de werkgroepen van onze adviesraad. Er is in onze tijd steeds meer behoefte aan
integrale adviezen: en dat betekende dat de functies van werkgroepwoordvoerders zich ontwikkelden tot
werkgroepcoördinatoren. Nieuwe functies dus die je daarom nog niet kunt vinden in de gemeentelijke “Regeling Adviesraden
VWI en Wmo” die dateert van 2009.
Coördinerende taken voor werkgroepcoördinatoren namen toe en begonnen de coördinerende taken te raken die de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester vervulden op organisatorisch en financieel terrein. De spanningen die daardoor in
2014 in onze adviesraad ontstonden, hebben we met ingang van januari 2015 met externe hulp proberen op te lossen. Een
met externe hulp tot stand gekomen voorstel voor een goed werkbare en billijke oplossing zou in april 2015 in onze
adviesraad worden besproken. Omdat de vice-voorzitter, secretaris en penningmeester op het laatste moment weigerden
om aan de bedoelde vergadering deel te nemen en zichzelf een time-out gaven van drie maanden, bleef voor onze
adviesraad er geen andere mogelijkheid open dan te moetenbesluiten om hen voor ontslag voor te dragen bij het college.
Het ontslag volgde in oktober 2015.
Omdat de rol van onze adviesraad in de procedure die tot ontslag heeft geleid op mijn bordje kwam te liggen, kon onze
adviesraad verder met zijn werk. Ik wil nu en op deze plaats er weer mijn grote waardering voor uitspreken dat alle leden
van onze adviesraad in die moeilijke periode zich zo professioneel bezig zijn blijven houden met hun taken! Dat heeft ertoe
geleid dat we met ingang van 1 januari 2016 met een vernieuwde interne organisatie van onze adviesraad verder konden.
Een interne organisatie die juist ook voor derden duidelijk is. Ons werk wordt nu voorbereid in drie werkgroepen, te weten de
werkgroepen Inkomen, Werk en Integraal Beleid. En de resultaten van het werk worden vastgesteld door onze adviesraad!
En verder is het fijn dat we er ook nog voor hebben kunnen zorgen dat beide adviesraden met ingang van 2016 beschikken
over een eigen en goed geoutilleerde werkplek in “De Oude Ambachtsschool”: dat is noodzakelijk, zeker zodra de
verbouwing van het stadhuis begint..
Grote groepen burgers zijn aangewezen op hulp van gemeenten die steeds opnieuw wordt vastgelegd in veel wetgeving.
Dat is een goede zaak: juist gemeenten moeten als overheidsorganen die het dichtst bij de burgers staan, het beste in staat
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zijn die hulp passend aan te sturen en uit te laten voeren. Onze adviesraad had al vroeg in de gaten dat de werkelijke
behoeften en belangen van groepen burgers het beste kunnen worden behartigd in de fase waarin binnen de gemeentelijke
organisaties wordt nagedacht over de beste aanpak. Dit deel van ons werk kunnen bijvoorbeeld onze burgers en
gemeenteraadsleden niet volgen of waarnemen. Wel is een deel van dit werk te volgen door belangstellenden die de
openbare vergaderingen van onze adviesraad bijwonen…
Zodra de colleges voorstellen voorleggen aan hun gemeenteraden moeten ze deze voorstellen om schriftelijk advies
voorleggen aan onze adviesraad: dat biedt ons de tweede mogelijkheid om onze inbreng te leveren!
De derde mogelijkheid is dat onze adviesraad zelf regelmatig noodzakelijke acties onderneemt. Daarvan noem ik er nu
slechts drie:
Meer gerichte aandacht schenken aan burgers van Niet-Nederlandse afkomst
Helpen oprichten van een Regionale Cliëntenraad die adviseert over de regionale invulling van bijzondere
arbeidsplekken conform de recent afgesloten landelijke overeenkomst tussen de rijksoverheid, werkgevers en
werknemers
Zorg dragen voor een goede informatievoorziening en een duidelijke werkwijze bij inning van gemeentelijke
belastingen.
Verder vraag ik nog jullie bijzondere aandacht voor het volgende. Onze adviesraad bestaat uit de voorzitter en 21 leden.
Onder de leden bestaan geen rangen en standen: zij werken gezamenlijk en gelijkwaardig aan de opdracht van onze
adviesraad zoals die is vastgelegd in de gemeentelijke “Regeling Adviesraden VWI en Wmo”. Een beperkt aantal leden
verzorgt een extra taak voor het goed intern functioneren van onze adviesraad: het gaat dan om de taken van de drie
werkgroepcoördinatoren van wie er één tevens plaatsvervangend voorzitter is, de secretaris en de penningmeester. Zij
worden allen door onze adviesraad aangewezen – dus niet als zodanig benoemd door het college - en ontvangen elk voor
hun extra taak een extra vergoeding.
En dat alles onder leiding van de voorzitter aan wie de volgende eisen worden gesteld in de gemeentelijke “Regeling
Adviesraden VWI en Wmo”: de voorzitter functioneert onafhankelijk waarin “binden en verbinden” centraal staan! Ik hoop dat
jullie dat in voldoende mate tijdens mijn voorzitterschap hebben ervaren….
Tenslotte wil ik alle leden en onze ambtelijk secretaris danken voor jullie grote en collegiale inzet en voor het bereiken van
vele goede resultaten ten behoeve van burgers die op hulp van onze gemeenten zijn aangewezen. Ik wens verder onze
Adviesraad als geheel, en alle leden en onze ambtelijk secretaris ook persoonlijk, alle goeds toe in de komende tijd! Dat
wens ik ook onze trouwe bezoekers op de publieke tribune!

11

