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1.

OPENING EN MEDEDELINGEN
a) Mededelingen van de voorzitter en leden:
• De voorzitter opent de vergadering, er zijn vandaag vijf leden afwezig:
Ajla Mandic, Jacques van Meurs, Harry Rietberg, Hans Stel en Osman
Tekbasan.
• De voorzitter deelt mee dat de Adviesraad VWI vandaag afscheid neemt
van een tweetal leden: Ajla Mandic en Lana Nova. Beide leden hebben
door het vinden van werk te weinig tijd meer beschikbaar voor de
werkzaamheden van de Adviesraad VWI. De voorzitter vertelt dat Ajla
Mandic vandaag helaas niet aanwezig kan zijn, maar zij heeft wel een email gestuurd waarin zij de Adviesraad VWI bedankt voor de goede en
plezierige samenwerking in de afgelopen jaren.
Lana Nova is vandaag wel aanwezig, en Pieter de Graaf bedankt haar
namens de gehele Adviesraad VWI en specifiek namens de werkgroep
Integraal Beleid en klankbordgroep Integratie voor haar werkzaamheden
in de afgelopen periode, en hij wenst haar alle goeds toe voor de
toekomst. Lana Nova bedankt alle leden voor de goede en fijne
samenwerking in de afgelopen periode, en wenst iedereen ook alle goeds
toe voor de toekomst.
b) Vaststelling van de agenda:
De agenda wordt vastgesteld.

2.

POSTZAKEN
Ingekomen post:
De ingekomen postzaken worden ter kennisgeving aangenomen.
Uitgegane post:
De uitgegane postzaken worden ter kennisgeving aangenomen.

3.

VERSLAG VORIGE VERGADERING
a. Verslag openbare vergadering d.d. 30 mei jl.
•

Pagina 6; Pieter de Graaf wijst op het tekstgedeelte: “Daarnaast vertelt Pieter de
Graaf dat de coördinatoren van de Adviesraad VWI ook onlangs hebben
gesproken met de coördinatoren van de Adviesraad Wmo. Diverse onderwerpen
zijn tijdens dit gesprek aan de orde geweest, waaronder het uitbrengen van
gezamenlijke adviezen en het werken binnen de klankbordgroepen. Pieter de
Graaf geeft aan dat in de werkgroepen er uitgebreider bij dit overleg zal worden
stilgestaan”.
Pieter de Graaf geeft aan dat het verslag van dit overleg inmiddels binnen is
gekomen, en dit zal besproken worden tijdens het eerste coördinatorenoverleg
na de zomerperiode op 7 augustus a.s. Vervolgens zal er in de werkgroepen bij
worden stilgestaan.

Het verslag wordt vastgesteld.
b. Actie- en besluitenlijst
De ambtelijk secretaris wijst op het lijstje met bijzondere onderwerpen, en vertelt dat het
onderwerp ‘Ontwikkeling CMO’s/sociaal wijkteams’ aanbod komt in de laatste
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vergadering van de Adviesraad Wmo voor de zomerperiode; op maandagochtend 10 juli
a.s. In deze vergadering zal Evelyne van der Vlekkert (die eerder een presentatie over dit
thema heeft gehouden in de Adviesraad VWI) een toelichting geven over de actuele
ontwikkelingen en stand van zaken rondom dit thema. Geïnteresseerden vanuit de
Adviesraad VWI zijn bij deze presentatie welkom op de publieke tribune.
c. Lijst schriftelijke adviezen
Pieter de Graaf merkt op dat er de laatste tijd de nodige schriftelijke reacties zijn binnen
gekomen op uitgebrachte adviezen. Hij doet een oproep aan de betrokken werkgroepen
om per schriftelijke reactie even beknopt een resultaat te formuleren, en te delen met de
ambtelijk secretaris. Zodat de kolom ‘Resultaten’ kan worden aangevuld.

4.

LOPEND EN VOORGENOMEN BELEID (TOM VAN TIMMEREN EN JANNEKE OUDE
ALINK)
Vanwege de afwezigheid van Tom van Timmeren (vakantie) en Janneke Oude Alink
(spoedklus) vervalt dit agendapunt.

6.

ACTUELE ONTWIKKELINGEN RONDOM ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING
(JANNEKE OUDE ALINK)
Vanwege de afwezigheid van Janneke Oude Alink (spoedklus) vervalt dit agendapunt.

7.

WERKGROEPEN & KLANKBORDGROEPEN
Stand van zaken per werkgroep
Werkgroep Participatie
Rinus van der Meer vertelt dat er afgelopen week een bijeenkomst heeft
plaatsgevonden bij werkbedrijf Lucrato, en tijdens deze bijeenkomst werd er ook een
rondleiding gegeven door directeur Gerrie van Sunder. Momenteel is de werkgroep
(en klankbordgroep) bezig met de voorbereiding van het advies inzake de twee
implementatieplannen, in dat kader is er onlangs ook een taakverdeling opgesteld.
Dit advies moet voor 14 augustus a.s. worden ingediend.
Pieter de Graaf geeft aan dat onlangs, op verzoek van Jacques van Meurs, het
Arbeidsmarktbewerkingsplan is rondgestuurd met daarbij de gedachte om dit stuk te
agenderen en te bespreken in de volgende vergadering. Hij vraagt zich af wat
Jacques van Meurs hierbij precies voor ogen heeft. Afgesproken wordt dat de
ambtelijk secretaris deze vraag aan Jacques van Meurs zal voorleggen.
Werkgroep Inkomen
Frank Schoolderman geeft aan dat de werkgroep betrokken is bij het organiseren
van een cliëntenavond over de schuldhulpverlening. Er zullen binnenkort concrete
afspraken hierover gemaakt moeten worden met de organiserende partijen de
Stadsbank en Tribuut. De verwachting is dat deze avond na de zomerperiode zal
gaan plaatsvinden.
Werkgroep Integraal Beleid
Pieter de Graaf geeft aan dat in het verslag van de werkgroep, bij het agendapunt
Rondvraag, het volgende staat geschreven: “Frenk bezoekt vanmiddag een
vergadering van de Commissie Apeldoorn Tegen Verarming (CATV)”. Hij vraagt aan
Frenk Lip of hij hierover wil vertellen. Frenk Lip vertelt dat hij lid is van deze
commissie, en deze commissie vormt een onderdeel van het Apeldoorns Beraad
van Kerken. Deze commissie houdt zich bezig met signalen die vanuit de kerken
naar voren komen op het gebied van armoede. Volgens Frenk Lip bestond tot voor
kort de indruk dat de zaken in Apeldoorn redelijk goed geregeld waren, maar
onlangs verscheen de Nibud Minima-effectrapportage gemeente Apeldoorn 2016,
en dit stuk heeft de commissie wel tot nadenken gestemd. Men heeft deze
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rapportage verspreid onder de leden, en gaat hier nu verder met elkaar over in
gesprek. Om vervolgens te bekijken of er ook vanuit deze commissie nog een
advies over dit thema bij de gemeente zal worden ingediend. Frenk Lip constateert
dat doordat hij zowel zitting neemt in deze commissie als in de Adviesraad VWI hij in
een strategische positie verkeert, met als positief gevolg dat hij de diverse signalen
en knelpunten vanuit de beide gremia gemakkelijk kan uitwisselen.
Klankbordgroep Sociaal Vangnet
Pieter de Graaf vertelt dat hij en Hilda Wetemans onlangs een gesprek hebben
gevoerd met beleidsambtenaar Marlies Bierdrager, over de actuele ontwikkelingen
rondom de gemeentepolis van Menzis. In de vergadering van 29 augustus a.s. zal
Marlies Bierdrager aanschuiven om ook in de brede Adviesraad VWI een toelichting
te geven over de actuele stand van zaken rondom deze gemeentepolis op dat
moment.
Klankbordgroep Participatie
Henneke Schats geeft aan dat zij niet veel heeft toe te voegen aan de eerdere
toelichting van Rinus van der Meer bij het agendapunt stand van zaken rondom de
werkgroep Participatie. Pieter de Graaf geeft aan dat hij inmiddels heeft begrepen
dat de Adviesraad Wmo geen advies zal uitbrengen ten aanzien van de
implementatieplannen. Het advies zal dus onder de vlag van de Adviesraad VWI
worden uitgebracht.
Klankbordgroep Integratie
Pieter de Graaf vertelt dat de schriftelijke reactie op het uitgebrachte advies naar
aanleiding van de dialoogbijeenkomst ‘Achterstand van groepen op de arbeidsmarkt’
is binnen gekomen. In deze reactie wordt het idee geopperd om hier verder met
elkaar over in gesprek te gaan. Pieter de Graaf geeft aan dat de klankbordgroep
Integratie graag gebruik maakt van deze uitnodiging.
Klankbordgroep Jeugd
Frenk Lip vertelt dat de laatste vergadering van de klankbordgroep door persoonlijke
omstandigheden onlangs niet door kon gaan. Deze bijeenkomst is verschoven naar
10 juli a.s.
Klankbordgroep Vervoer
Pieter de Graaf deelt mee dat deze klankbordgroep momenteel vrijwel stil ligt. Zowel
vanuit de Adviesraad VWI als de Adviesraad Wmo moet de personele bezetting van
deze klankbordgroep weer opnieuw ingevuld gaan worden. Hopelijk kan deze
klankbordgroep na de zomer weer actief worden.
Klankbordgroep Wonen
Hilda Wetemans geeft aan dat zij niet veel heeft toe te voegen aan hetgeen zij
vorige keer al vanuit de klankbordgroep Wonen heeft verteld. De afgelopen tijd zijn
er gesprekken gevoerd met de directies van de diverse corporaties. De leden van de
klankbordgroep hebben daar ook verslagen van ontvangen opgesteld door Henk
Aartsen. Ook is er op 15 mei jl. gesproken met betrokken beleidsambtenaren en
Wim ter Beek, de coördinator van de corporaties. Daarnaast is er ook gesproken
met een vertegenwoordiger van de huurdersbelangenorganisatie van OnsHuis.
Vanuit die hoek klinken er zorgen over het feit dat de doelgroepentoewijzing tekort
doet aan reguliere woningzoekenden in de sociale huursector. Onlangs is daar door
hen ook over ingesproken tijdens de PMA, en de wethouder deelt deze zorg. Hilda
Wetemans geeft aan dat er binnenkort ook gesproken zal worden met een
vertegenwoordiger van een andere huurdersbelangenorganisatie.
Zij geeft aan dat de klankbordgroep ook zeer benieuwd is naar de
prestatieafspraken die voor 1 juli moesten worden ingediend, wellicht dat er via de
huurdersbelangenorganisatie iets over de inhoud vernomen kan worden.
Pieter de Graaf vraagt aan Hilda Wetemans of zij nog iets kan zeggen over de
schriftelijke reactie op het uitgebrachte advies inzake de Transformatieagenda
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Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW). Hilda Wetemans geeft
aan dat zij in dit gezamenlijk uitgebrachte advies door de beide adviesraden, vooral
punten heeft geadviseerd op het gebied van de financiële begeleiding en
arbeidsmatige dagbesteding. Maar daar is volgens haar maar weinig van
overgenomen. Van de punten die vanuit de Adviesraad Wmo zijn aangedragen is
wel wat meer overgenomen, maar volgens Hilda Wetemans vooral in de vorm van
enkele weinig concrete toezeggingen. Zij benadrukt dat zij momenteel wel betrokken
is bij het vervolgproces; de transformatieagenda gaat nu vormkrijgen in
zogenoemde jaarwerkplannen.
Klankbordgroep Wmo-loket
Hilda Wetemans vertelt dat het verslag van het meest recente overleg met het
Wmo-loket ter informatie is meegezonden met de vergaderstukken. Hilda Wetemans
geeft aan dat de huidige problematische situatie rondom Welzorg het belangrijkste
gespreksthema was tijdens dit overleg.
Pieter de Graaf geeft aan dat hij voorlopig ook zitting zal nemen in de
klankbordgroep Wmo-loket, vanwege het vertrek van Ajla Mandic. Hij geeft aan dat
bij de nieuwe bijeenkomst in september bekeken zal moeten worden hoe er vanuit
deze klankbordgroep verder kan worden omgegaan met deze kwestie rondom
Welzorg.
Ad-hoc projectgroep Experiment Regelluw
Pieter de Graaf vertelt dat morgenmiddag de officiële persaftrap van dit experiment
zal plaatsvinden tijdens een bijeenkomst op het stadhuis. Afgelopen 6 juni heeft er
ook een gesprek plaatsgevonden over de opzet van het experiment, tussen de adhoc projectgroep en projectleider Lieke Munsters en Janneke Oude Alink. Pieter de
Graaf geeft aan dat er sinds gisteren voorlichtingsbijeenkomsten zijn gestart, deze
bijeenkomsten vinden her en der verspreid over Apeldoorn plaats. Mensen die
daarvoor uitgenodigd zijn hebben daar allemaal een schriftelijke uitnodiging voor
gekregen (vervolgens zijn zij er via een belronde nogmaals op geattendeerd). Vanuit
de ad-hoc projectgroep zal ook bij elke voorlichtingsbijeenkomst een
vertegenwoordiger aanwezig zijn. Op 4 juli a.s. zal er weer een vervolggesprek
plaatsvinden met Lieke Munsters en Janneke Oude Alink om bij te praten over de
actuele ontwikkelingen.
Ad-hoc projectgroep Vernieuwing regelgeving sociaal domein
Pieter de Graaf vertelt dat onlangs de voorliggende adviesaanvraag is besproken in
de ad-hoc projectgroep. Inmiddels is naar aanleiding daarvan alvast een (deel van
het) conceptadvies opgesteld. Ook zijn er nog de nodige vragen en opmerkingen op
papier gezet. Op 4 juli a.s. zal een vervolggesprek plaatsvinden tussen de ad-hoc
projectgroep en de betrokken beleidsambtenaren Manon de Waal en Hanneke
Pilgram, en met hen zullen deze vragen en opmerkingen worden doorgenomen.
Vervolgens zal er een definitief advies worden opgesteld, en binnen de Adviesraad
VWI verspreid worden, zodat het na goedkeuring definitief verzonden kan worden.
Actuele ontwikkelingen rondom de Regionale Cliëntenraad (RCR)
Rinus van der Meer heeft recent voor het eerst aangeschoven in de vergadering van
de RCR, als opvolger van Pieter de Graaf. Hij vertelt dat wethouder Kruithof in deze
bijeenkomst aanschoof, en hij gaf een toelichting over actuele cijfers en
ontwikkelingen binnen deze arbeidsmarktregio. Verdringing op de arbeidsmarkt is
ook een belangrijk thema dat binnen de RCR hoog op de agenda staat, alleen het is
volgens Rinus van der Meer nog wat onduidelijk op welke wijze de RCR dit
onderwerp nu precies wil oppakken.
8.

RONDVRAAG EN SLUITING
Hilda Wetemans geeft aan dat aanstaande donderdagavond 29 juni tijdens de PMA
onder meer het thema mantelzorgwaardering op de agenda staat. Hier is onlangs een
gezamenlijk advies over uitgebracht. Volgens Hilda Wetemans is het nog de vraag of zij
wel of niet zal inspreken tijdens deze bijeenkomst.
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Hilda Wetemans vertelt dat zij via Marloes Reekers en Martie van Dijk onlangs de vraag
kreeg of er een vertegenwoordiger vanuit de Adviesraad VWI een presentatie wil geven
over de werkzaamheden van de adviesraad tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor
medewerkers van het Werkplein Activerium, op donderdag 6 juli a.s. Pieter de Graaf
geeft aan dat hij wel een PowerPoint presentatie in bezit heeft die goed bruikbaar is bij
een dergelijk praatje, maar hij kan zelf deze presentatie niet geven omdat hij op dat
moment vanwege vakantie afwezig is. Ook de andere leden geven aan dat zij op dat
moment niet beschikbaar zijn. Afgesproken wordt dat de ambtelijk secretaris bij Harry
Rietberg de vraag zal neerleggen of hij wellicht deze presentatie kan verzorgen.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit deze openbare
vergadering, waarna de leden van de Adviesraad VWI in besloten setting verder
vergaderen.
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