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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:
Sjanie Donker, Ajla Mandic, Lana Nova, Harry Rietberg en Cor Rorije. De
voorzitter deelt mee dat Cor Rorije momenteel werkt aan zijn herstel,
maar hij zal niet meer terugkeren in de Adviesraad VWI. Dat betekent dat
binnenkort de voorbereidingen zullen worden getroffen om afscheid te
nemen van Cor Rorije als lid van de Adviesraad VWI.
• De voorzitter deelt mee dat Frits de Brouwer, Rinus van der Meer en
Albert Vos (als vertegenwoordiger vanuit de gemeente Epe) vandaag
voor het eerst als aspirant-lid aanschuiven in de vergadering. Hij heet hen
van harte welkom en wenst hen veel plezier en succes bij de
werkzaamheden voor de Adviesraad VWI.
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. 25 april jl.
Het verslag wordt vastgesteld.
b. Actie- en besluitenlijst
Pieter de Graaf doet de suggestie om het thema ‘verdringing op de arbeidsmarkt’ op te
nemen in de lijst met bijzondere onderwerpen voor de komende vergaderingen. De
ambtelijk secretaris geeft aan dat hij bij Tom van Timmeren heeft aangekaart dat de
Adviesraad VWI zeer geïnteresseerd is in dit thema, en hier ook graag een toelichting
over zou willen krijgen in één van de komende vergaderingen.
c. Lijst schriftelijke adviezen
Geen op- en/of aanmerkingen.

4.

LOPEND EN VOORGENOMEN BELEID (TOM VAN TIMMEREN, JANNEKE OUDE
ALINK EN JOLIEN MEERHOFF)
De voorzitter heet Tom van Timmeren, Janneke Oude Alink en Jolien Meerhoff welkom in
de vergadering.
Jolien Meerhoff is beleidsmedewerker bij de eenheid Activering en Inkomen, en zij geeft
aan de Adviesraad VWI even bij te willen praten over de actuele ontwikkelingen op het
gebied van de sluitende aanpak jeugd. Zij vertelt dat de sluitende aanpak jeugd een
gezamenlijke werkwijze betreft tussen de eenheid Activering en Inkomen en de eenheid
Jeugd, Zorg & Welzijn (JZW); om zo te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip
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belanden. Jolien Meerhoff geeft aan dat onder de sluitende aanpak jeugd diverse
projecten vallen, en één daarvan betreft het opzetten van het Jongerenloket, waar
momenteel aan wordt gewerkt. Dit wordt in samenwerking gedaan met het Innovatielab
dat momenteel ook actief is. De opzet van het Jongerenloket zal ook vanuit het
Innovatielab getest en doorontwikkeld worden. Jacques van Meurs vertelt dat er onlangs
is gesproken met de stadsdeelmanager van Apeldoorn Noordoost, en toen ging het
onder meer over de sluitende aanpak jeugd, en hoe dit beleid nu daadwerkelijk landt in
de stadsdelen. Hij vraagt aan Jolien Meerhoff of zij iets kan vertellen over hoe deze
ontwikkelingen rondom de sluitende aanpak jeugd in de praktijk, op stadsdeelniveau, nu
precies vorm krijgen. Janneke Oude Alink legt uit dat er vanuit de sluitende aanpak jeugd
ook een pilot loopt die gericht is op het wijkgericht werken. Dat is niet uitsluitend op
Apeldoorn Noordoost gericht, maar het vormt wel een voorbeeld van hoe dit beleid
binnen de wijken vorm zal krijgen in samenwerking met de sociaal wijkteams en de
andere partners in de wijk. Volgens Janneke Oude Alink sluit dit ook aan op de
doorontwikkeling die momenteel binnen het Werkplein Activerium plaatsvindt. Jacques
van Meurs geeft aan dat vanuit de buurtregisseurs het ontbreken van het Jongerenloket
een veelgehoorde klacht is, dus hij is blij om te horen dat dit nu wel vorm zal gaan
krijgen. Hans Stel vult aan dat tijdens het gesprek met de stadsdeelmanager Apeldoorn
Noordoost ook naar voren kwam dat er gevoelsmatig toch nog wel afstand bestaat
tussen het beleid dat wordt gemaakt op het stadhuis en de uitvoering daarvan op de
werkvloer en in de wijken. Op dat vlak valt er volgens Hans Stel nog wel winst te
behalen. Jolien Meerhoff geeft aan dat de sluitende aanpak jeugd zoveel mogelijk samen
wordt opgezet met de betrokken partijen binnen de uitvoering. Dat vormt ook de basis
waarop de sluitende aanpak jeugd is opgezet, aangezien de uitvoerende zijde het beste
weet wat er speelt en wat er werkt in de praktijk.
Tom van Timmeren deelt mee dat er onlangs een tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd
met betrekking tot de collectieve zorgverzekeringspolissen van gemeenten. De gemeente
Apeldoorn biedt samen met de gemeenten Brummen en Epe de gemeentepolis aan via
Menzis. Het is een zorgverzekering voor alle inwoners met een laag en midden inkomen,
zodat mensen met een dergelijk inkomen ook altijd verzekerd zijn van goede zorg. Tom
van Timmeren vertelt dat zo’n 4.800 inwoners daar gebruik van maken, en het positieve
nieuws is dat deze gemeentepolis als beste uit het tevredenheidsonderzoek is gekomen.
Hilda Wetemans vraagt of de Adviesraad VWI dit onderzoek ook mag inzien, aangezien
zij over enkele weken een afspraak heeft met Marlies Bierdrager over dit thema, en ter
voorbereiding op dit gesprek zou het fijn zijn om dit onderzoek door te kunnen nemen.
Tom van Timmeren geeft aan dat hij bij Marlies Bierdrager zal navragen of dit onderzoek
gedeeld kan worden met de Adviesraad VWI.
Jacques van Meurs vraagt of het Apeldoornse arbeidsmarktbewerkingsplan inmiddels al
gereed is. Hij geeft aan dat hij diverse ambtenaren heeft gemaild met deze vraag, maar
tot nog toe zonder reactie. Janneke Oude Alink geeft aan dat zij er niets over kan
mededelen, maar zij zal deze vraag meenemen en terugleggen.
De voorzitter bedankt Tom van Timmeren, Janneke Oude Alink en Jolien Meerhoff voor
hun aanwezigheid en bijdragen in de vergadering
6.

ACTUELE ONTWIKKELEN RONDOM STICHTING LEERGELD (HISKE VAN DEN
HEUVEL)
Hiske van den Heuvel schuift aan in de vergadering om een toelichting te geven over de
actuele ontwikkelingen rondom de Stichting Leergeld Apeldoorn
Hiske van den Heuvel vertelt dat zij sinds enige weken actief is als bestuursvoorzitter van
de Stichting Leergeld, maar officieus was zij al enkele maanden actief binnen de stichting
om te oriënteren welke ontwikkelingen en zaken er gaande waren. Hiske van den Heuvel
vertelt dat de Stichting Leergeld nu zo’n tien jaar bestaat, en in deze tien jaar hebben
haar voorgangers een mooie stichting neergezet. Maar het is tegelijkertijd ook goed dat
er na twee bestuurstermijnen weer een nieuw bestuur kan komen met een frisse focus en
ook weer nieuwe ideeën. Hiske van den Heuvel geeft aan dat een belangrijk knelpunt
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waar zij direct tegenaan loopt het feit is dat veel mensen de stichting wel van naam
kennen, maar dat men geen duidelijk beeld heeft van wat deze stichting nu precies doet.
Vaak krijgt zij te horen ‘iets met schoolboeken’, terwijl dit volgens Hiske van den Heuvel
echt een misvatting is. Zij legt uit dat de Stichting Leergeld is gericht op kinderen van vier
tot achttien jaar die opgroeien in minimagezinnen, en de stichting ondersteunt hen op
allerlei vlakken zodat zij mee kunnen doen aan de samenleving. Volgens Hiske van den
Heuvel moet dat heel breed gezien worden: bijvoorbeeld deelname aan
sportverenigingen, meedoen met een toneelvereniging, muzieklessen kunnen volgen.
Daarnaast kan de stichting ook een fiets vergoeden of een laptop vergoeden, in het
kader van het goed kunnen meedoen op school. Kortom, de stichting ondersteunt bij alle
essentiële zaken die deze doelgroep nodig heeft om goed mee te kunnen doen in de
samenleving. Tot nu toe merkt Hiske van den Heuvel dat dit nog altijd niet even goed
bekend is, en zij ziet het als een belangrijke taak om meer de aandacht te vestigen op de
mogelijkheden die er bestaan vanuit deze stichting.
Hiske van den Heuvel vertelt dat zij onlangs kennis heeft genomen van de Nibud Minimaeffectrapportage gemeente Apeldoorn 2016 waarin staat geschreven dat 3.360 kinderen
opgroeien in een minimagezin. Terwijl de Stichting Leergeld op dit moment ‘maar’ 1.205
kinderen helpt. Volgens Hiske van den Heuvel is er dus nog een hele wereld te winnen.
Frank Schoolderman vertelt dat de gemeente Apeldoorn werkt met de Kidskaart, dit is
een initiatief gericht op gezinnen met opgroeiende kinderen die rond moeten komen van
een laag inkomen. De gemeente komt deze gezinnen tegemoet met onder meer de
Kidskaart, en hij vraagt of de stichting ook gebruik mag en kan maken van dit
gemeentelijk bestand. Hiske van den Heuvel geeft aan dat dit helaas niet mogelijk is in
verband met privacywetgeving. Zij merkt op dat er ook andere instellingen en partijen
actief zijn gericht op deze doelgroep, zoals bijvoorbeeld de Voedselbank en de
Speelgoedbank. Al deze partijen en instellingen hebben weer eigen bestanden en
allemaal zoeken zij dezelfde doelgroep op, en vragen om dezelfde gegevens. Hiske van
den Heuvel pleit daarom voor het opzetten van één platform met stichtingen en
organisaties gericht op deze doelgroep, om zo gezamenlijk te kunnen optrekken en geen
zaken dubbel te doen. Op dit moment bestaat namelijk het gevaar dat mensen, door de
veelheid aan organisaties, instellingen en bijbehorende aanvraagformulieren, door de
bomen het bos niet meer zien. Als voorbeeld geeft Hiske van den Heuvel aan dat er bij
een huisbezoek vanuit een stichting een aanvraagformulier wordt achtergelaten, maar
vervolgens blijft het dan vaak stil. Volgens Hiske van den Heuvel komt dit omdat men zelf
het aanvraagformulier moet gaan invullen, en daarbij tegen belemmeringen aanloopt. Dit
vormt voor Hiske van den Heuvel ook een belangrijk aandachtspunt om hier in de
toekomst veel meer hulp op te gaan verlenen. Volgens Hiske van den Heuvel heeft men,
waaronder de gemeente, vaak de mond vol van zelfredzaamheid, maar dit wordt
overschat en komt in de praktijk niet goed uit de verf.
Hiske van den Heuvel vertelt met betrekking tot de werkwijze van de Stichting Leergeld,
dat de stichting voornamelijk werkt met vrijwilligers. Zodra er een aanvraag bij de
stichting binnen komt dan gaat een intermediair op huisbezoek. Dan wordt ook de
inkomenstoetsing gedaan binnen het betreffende gezin, waarbij er ook advies wordt
gegeven over de mogelijkheden van eventuele andere vormen van hulpverlening. Hiske
van den Heuvel benadrukt dat gezinnen nooit contant geld vanuit de stichting in handen
krijgen; als het gaat om bijvoorbeeld een sportvereniging wordt de contributie
rechtstreeks vanuit de stichting aan de vereniging betaald. Tevens krijgt het gezin
zogenoemde vouchers waarmee de benodigde sportkleding in de sportwinkel kan
worden aangeschaft.
Jaap van Dijk vraagt welke inkomensgrens de stichting hanteert. Hiske van den Heuvel
geeft aan dat dit gaat om de norm 120%, dat neerkomt op 1.600 euro per maand, met
aftrek van de vaste lasten. Zij geeft aan dat er wel af en toe een uitzondering wordt
gemaakt, want er doen zich soms schrijnende gevallen voor bij gezinnen die bijvoorbeeld
qua norm op 125% zitten. Hilda Wetemans vraagt of Hiske van den Heuvel nu spreekt
over een besteedbaar inkomen, aangezien op de website van de stichting iets anders
staat geschreven; daar wordt gesproken over bijstandsniveau. Hiske van den Heuvel
bedankt Hilda Wetemans voor deze constatering, want het gaat om de minima en niet
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enkel om het bijstandsniveau zoals dat op de website staat weergegeven. Dit zal
aangepast moeten worden.
Jaap van Dijk vraagt of de stichting ook zorgt voor ondersteuning bij deelname aan
schoolreisjes naar bijvoorbeeld Londen of Parijs. Hiske van den Heuvel geeft aan dat de
stichting ook hierbij zorgt voor ondersteuning. Zij geeft aan het kwalijk te vinden dat veel
middelbare scholen de leerlingen verleiden met de mooiste schoolreisjes, naar
bijvoorbeeld Griekenland of de wintersport, waarbij het bedrag soms wel oploopt tot 500
euro per leerling. Leerlingen uit een minimagezin kunnen daar niet aan meedoen, omdat
dit geld gewoonweg niet beschikbaar is. Bovendien zijn de leerlingen vaak nog maar 14
jaar, waardoor zij ook niet kunnen werken voor dit bedrag. Daarom heeft de Stichting
Leergeld onlangs ook besloten om de bijdrage vanuit de stichting voor schoolreisjes en
excursies te verhogen, zodat ook deze kinderen hieraan kunnen deelnemen. Frits de
Brouwer vertelt dat hij momenteel werkt als coach bij een Apeldoornse instelling, en
laatst werd hij geconfronteerd met het verhaal dat twee jongeren die cluster 4 onderwijs
volgen op De Zonnehoeve niet mee kunnen gaan op schoolreisje in verband met het niet
kunnen betalen van de bijdrage. Hij spreekt zijn verbazing uit dat er vanuit instellingen en
scholen zelf ook weinig initiatief wordt genomen om de verbinding te maken met
bijvoorbeeld een Stichting Leergeld, ter ondersteuning van deze leerlingen. Frits de
Brouwer merkt op dat iedereen klaagt over te weinig financiële middelen, terwijl hulp en
ondersteuning dus wel geregeld kan worden als men de weg weet te vinden. Hij geeft
aan deze toelichting van Hiske van den Heuvel een goede attentie te vinden, en vertelt
dat hij dit ook binnen de organisatie zal aangeven.
Hiske van den Heuvel vervolgt haar presentatie, en geeft aan dat zij er naar streeft om de
komende tijd zoveel mogelijk instanties en partners te benaderen om de werkzaamheden
van de Stichting Leergeld voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld door presentaties te
verzorgen aan de sociaal wijkteams, bij Werkbedrijf Lucrato, en ook aan het Apeldoornse
onderwijsveld. Zodat steeds meer mensen op de hoogte worden gebracht van de
werkzaamheden van de stichting.
Hiske van den Heuvel geeft aan dat haar doelstelling is om aan het einde van dit jaar
vijftig procent van de kinderen uit de doelgroep te kunnen helpen. Op dit moment wordt
gewerkt op basis van een budgetbegroting van twee ton per jaar. De Stichting Leergeld
vormt een particulier initiatief, en moet dus zelf fondsen verwerven en de eigen broek
ophouden. Weliswaar ontvangt de stichting wel een bepaald percentage aan subsidie
vanuit de gemeente Apeldoorn, maar het grootste deel van het budget moet gehaald
worden uit particuliere donaties. Hiske van den Heuvel vertelt dat zij in dit kader een
ambassadeursnetwerk binnen het bedrijfsleven wil opzetten; waarbij bedrijven een vast
bedrag per jaar doneren en daarmee ambassadeur zijn van de Stichting Leergeld. Hiske
van den Heuvel geeft aan dat het van belang is dat ambassadeurs dit
ambassadeurschap ook binnen de eigen organisatie uitdragen. Als een werkgever wordt
geconfronteerd met een loonbeslag bij een werknemer, is het goed om deze werknemer
ook te wijzen op de mogelijkheden die er bestaan vanuit de Stichting Leergeld. Hiske van
den Heuvel benadrukt dat de betrokken kinderen namelijk niet de dupe mogen worden
van deze problematische situatie. Het is van belang dat ook het bedrijfsleven een
steentje bijdraagt aan het bieden van kansen aan de kinderen die in minimagezinnen
opgroeien. Want als daar nu in wordt geïnvesteerd en zij daardoor nu mee kunnen doen
in de samenleving, dan kan deze groep in de toekomst ook daadwerkelijk mee gaan
tellen. Wanneer deze groep op dit moment al wordt buitengesloten volgen er later
problemen met grote maatschappelijke en financiële consequenties.
Pieter de Graaf vertelt dat de Adviesraad VWI onlangs een schriftelijke reactie vanuit de
gemeente heeft ontvangen inzake het uitgebrachte advies met betrekking tot de Nibud
Minima-effectrapportage gemeente Apeldoorn 2016. In dit schrijven spreekt de gemeente
over de oprichting en inrichting van een klankbordgroep ‘Actieve organisaties in het
sociaal domein’. Volgens Pieter de Graaf was Hiske van den Heuvel ook één van de
personen die tijdens de PMA aangaf om stappen te gaan zetten om te kijken of men tot
de oprichting van een dergelijke klankbordgroep kan komen. Alleen is het tot op heden
oorverdovend stil gebleven wat dit punt betreft. Pieter de Graaf vraagt naar de huidige
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stand van zaken. Hiske van den Heuvel vertelt dat zij daarin initiatief heeft genomen, en
de afgelopen tijd al met diverse organisaties heeft gesproken om te inventariseren of
men bereid is om tot een dergelijke klankbordgroep of platform te komen. Vele
organisaties en stichtingen doen namelijk min of meer hetzelfde voor min of meer
dezelfde doelgroep. Het zou mooi zijn om meer de handen ineen te kunnen slaan, om zo
ook te voorkomen dat bepaalde zaken dubbel worden gedaan. Onlangs is er vanuit de
PvdA ook contact met Hiske van den Heuvel hierover gelegd, en momenteel wordt
onderzocht of een dergelijke samenwerking of platform ook echt neergezet kan worden.
Binnenkort volgen nog meerdere gesprekken hierover, dus volgens Hiske van den
Heuvel wordt dit sowieso vervolgd. Jacques van Meurs vraagt of de Adviesraad VWI hier
wellicht nog een ondersteunende rol in kan vervullen. Hilda Wetemans merkt op dat er al
een platform van vrijwilligersorganisaties bij De Kap bestaat, waar heel veel
vrijwilligersorganisaties bij zijn aangesloten. Bovendien is er rondom Centenkwesties ook
sprake van een samenwerking tussen diverse vrijwilligersorganisaties gericht op deze
doelgroep. Hilda Wetemans raadt aan om eerst te inventariseren of daar wellicht niet bij
kan worden aangesloten, in plaats van het opzetten van weer een geheel nieuw platform.
Hilda Wetemans vertelt dat het Apeldoornse onderwijs onlangs extra geld heeft
gekregen, naar aanleiding van de Nibud Minima-effectrapportage gemeente Apeldoorn
2016, om leerlingen vanuit eigen initiatief meer te kunnen ondersteunen; maar waar tot
op heden absoluut geen gebruik van wordt gemaakt. Pieter de Graaf vult aan dat er aan
de scholen ‘noodgeld’ ter waarde van 5.000 euro beschikbaar is gesteld, waarmee
noodgrepen kunnen worden toegepast zonder dat daar (van tevoren) verantwoording
voor hoeft worden afgelegd. Als voorbeeld werd gesteld dat als een school constateert
dat in de winter een kind noodgedwongen op slippertjes loopt, er direct schoenen kunnen
worden gekocht van dit ‘noodgeld’. Pieter de Graaf vertelt, voor zover de Adviesraad VWI
dit goed heeft begrepen, wordt daar echter nog bijna geen gebruik van gemaakt. Pieter
de Graaf benadrukt dat het ook goed is om bij dit soort zaken in het achterhoofd te
houden dat er ook veel ouders zijn die absoluut niet willen dat er op deze manier om hulp
wordt gevraagd. Hij kent voorbeelden van ouders die zelfs de schoolleiding hebben
verboden om contact op te nemen met organisaties als de Stichting Leergeld, om
dergelijke hulp te organiseren. Hij geeft aan dat men ervoor moet waken om niet alle
problemen op het bordje van de beleidsambtenaren te schuiven, maar dat er in de
praktijk ook mensen zijn die gewoon niet open staan voor deze hulp. Hiske van den
Heuvel geeft aan dat dit enorm jammer is, omdat de hulpaanvraag volledig anoniem is.
Maar zij erkent dat de constatering van Pieter de Graaf in de praktijk inderdaad wel
waarneembaar is, en dat verklaart ook dat de stichting tot op heden maar een beperkt
deel van de doelgroep weet te bereiken. Hiske van den Heuvel geeft aan dat Stichting
Leergeld ernaar streeft om hier in de nabije toekomst toch verandering in te kunnen
bewerkstelligen.
De voorzitter bedankt Hiske van den Heuvel voor haar aanwezigheid en bijdrage in de
vergadering.
7.

WERKGROEPEN & KLANKBORDGROEPEN
Stand van zaken per werkgroep
Werkgroep Participatie
Frits de Brouwer vertelt dat hij op dinsdagavond 23 mei jl. aanwezig is geweest bij
een cliëntenavond gericht op het delen van ervaringen met betrekking tot het thema
het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met psychische
aandoeningen. Het was volgens Frits de Brouwer een bijeenkomst vooral gericht op
het in kaart brengen van de huidige stand van zaken, en het verkrijgen van input in
het kader van het verbeteren van de werkwijze van de gemeente Apeldoorn op het
gebied van de re-integratie van deze doelgroep. Het zal waarschijnlijk nog een
vervolg gaan krijgen.
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Werkgroep Inkomen
Hilda Wetemans geeft aan dat er vanuit de werkgroep niet veel bijzondere zaken
zijn te melden. Men is nog in afwachting van de raadsbrief inzake het Experiment
Regelluw. Op verzoek van Hilda Wetemans heeft de ambtelijk secretaris hier naar
geïnformeerd bij Janneke Oude Alink, en zij heeft toegezegd dat deze brief een
dezer dagen zal verschijnen. Op basis van deze raadsbrief zal vervolgens een
vervolgafspraak worden ingepland tussen Janneke Oude Alink, Lieke Munsters en
de ad-hoc werkgroep Regelluw. De leesgroep van de Adviesraad VWI heeft wel
afgelopen week meegelezen en input gegeven op het materiaal dat naar de cliënten
wordt gestuurd ter uitnodiging voor de deelname aan het experiment Regelluw.
Hilda Wetemans vertelt dat zij verder betrokken is bij het organiseren van een
cliëntenavond in samenwerking met de Stadsbank, maar dit proces verloopt nog niet
heel soepel omdat de betrokken medewerkers van de Stadsbank afwezig zijn in
verband met vakantie.
Werkgroep Integraal Beleid
Pieter de Graaf geeft aan dat er nog geen verslag is verschenen van de meest
recente vergadering van de werkgroep Integraal Beleid, aangezien dit overleg door
omstandigheden pas vorige week heeft kunnen plaatsvinden. 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.
Klankbordgroep Participatie
Jacques van Meurs vertelt dat op 20 juni a.s. de klankbordgroep Participatie
bijeenkomt bij Lucrato, om daar een rondleiding te krijgen en ook in gesprek te gaan
over het bedrijfsplan met Erik van der Veen en eventueel ook Gerrie van Sunder.
Wilma van Teeckelenburgh vult aan dat zij aanstaande donderdag dit bedrijfsplan
hoopt te ontvangen, om het vervolgens te kunnen delen met de leden van de
klankbordgroep. Wilma van Teeckelenburgh geeft aan dat als er andere leden van
de Adviesraad VWI belangstelling hebben voor de bijeenkomst op 20 juni a.s., dan
moet men dit tijdig melden in verband met het reserveren van de ruimte en de
catering.
Frank Schoolderman merkt op dat de Adviesraad VWI ook onlangs door FactorWerk
voorzitter Johan Kruithof is uitgenodigd voor een rondleiding bij Lucrato op 22 juni
a.s., en hij vraagt of deze beide bijeenkomsten elkaar aanvullen of juist overlappen.
Jacques van Meurs geeft aan dat hij denkt dat deze beide rondleidingen elkaar
deels overlappen, maar door de kleinere omvang van de klankbordgroep Participatie
is het waarschijnlijk mogelijk om bij de bijeenkomst op 20 juni a.s. inhoudelijk meer
de diepte in te gaan.
Klankbordgroep Jeugd
Hans Stel vertelt dat de klankbordgroep Jeugd de afgelopen tijd diverse gesprekken
heeft gevoerd. Onder andere met de stadsdeelmanager Apeldoorn Noordoost in het
kader van de stadsdeelgerichte vertaling van de sluitende aanpak jeugd. Daarnaast
is er ook een voortgangsgesprek gevoerd met de betrokken beleidsambtenaar, en is
onlangs de PMA bezocht waar de gemeenteraad werd geïnformeerd over het thema
zwerfjongeren. Tijdens deze bijeenkomst werden diverse vragen gesteld in de
richting van de verantwoordelijk wethouder Paul Blokhuis, en hij zou naar aanleiding
daarvan met nadere informatie en berichtgeving komen. Daar is het volgens Hans
Stel nu wachten op.
Klankbordgroep Wonen
Hilda Wetemans geeft aan dat de klankbordgroep Wonen de afgelopen tijd zeer
actief aan de slag is gegaan. De afgelopen tijd heeft zij, voornamelijk met Henk
Aartsen uit de Adviesraad Wmo, veel bezoeken afgelegd en gesproken met het
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bestuur van diverse corporaties. Dit waren volgens Hilda Wetemans zeer
verhelderende gesprekken. Hilda Wetemans geeft aan dat per 1 juli a.s. de
prestatieafspraken van de corporaties bij de gemeente moeten worden ingeleverd.
Hilda Wetemans vertelt dat Henk Aartsen van alle bezoeken en gesprekken
verslagen opstelt, en deelt met de leden van de klankbordgroep Wonen. Als er
andere geïnteresseerden zijn kunnen zij zich melden bij Hilda Wetemans, en dan
krijgen zij deze verslagen toegestuurd.
Klankbordgroep Sociaal Vangnet
Pieter de Graaf vertelt dat hij en Hilda Wetemans onlangs hebben gesproken met
een vertegenwoordiging van Tribuut en het GBLT. Daaruit bleek dat wat betreft de
kwijtschelding er bij het GBLT geen wijzigingen (met betrekking tot het gelijk trekken
van de norm) te verwachten zijn, voor zover men dat nu kan inschatten. Dit heeft
met allerlei wettelijke regels te maken. Verder is Hilda Wetemans ook betrokken bij
het opzetten van een cliëntenavond die vanuit de Apeldoornse Stadsbank wordt
geïnitieerd. Tribuut heeft aangegeven hierbij ook betrokken te willen zijn, en dit heeft
mede te maken met een eigen onderzoek gericht op wanbetalingen, en hoe Tribuut
daar mee om kan gaan. Tribuut heeft aangegeven om na de zomer ook terug te
willen komen op dit thema, dus dan zal er een vervolggesprek plaatsvinden tussen
Tribuut, de gemeente en een afvaardiging vanuit de Adviesraad VWI.
Actuele ontwikkelingen rondom de Regionale Cliëntenraad (RCR)
Jacques van Meurs vertelt dat zowel hij als Pieter de Graaf niet aanwezig zijn
geweest bij de laatste bijeenkomst van de RCR. Dus hij geeft aan dat hij geen
actuele mededelingen kan doen vanuit de RCR. Pieter de Graaf deelt mee dat hij
vanwege privé omstandigheden zijn plek binnen de RCR wil opgeven. Aangezien hij
als vertegenwoordiger namens de Apeldoornse Adviesraad VWI zitting neemt in de
RCR, legt hij aan de leden de vraag voor wie hem zou willen opvolgen. Jacques van
Meurs geeft aan dat naar zijn inziens Rinus van der Meer, gelet ook op zijn
achtergrond, een geschikte opvolger zou kunnen zijn. De voorzitter stelt voor om na
de vergadering hier even afstemming over te zoeken.
8.

RONDVRAAG EN SLUITING
Pieter de Graaf vraagt aan de leden of zij in de volgende vergadering allemaal goed in de
microfoon willen praten in het belang van de goede verstaanbaarheid van de
vergadering.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 12.00
uur.
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