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1. Inleiding
In het volgende hoofdstuk zijn de bijdragen van de drie werkgroepen van onze adviesraad
opgenomen. De bijdragen van elke werkgroep kennen twee onderdelen: een jaarverslag van het
verrichte werk in 2016 en een beleidsplan waarin de voorgenomen accenten in het werk van de
werkgroep voor de periode 2017/2018 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 en zorg (de drie decentralisaties). Het behoeft geen betoog dat het beleid
van werk en inkomen van onze adviesraad veel raakvlakken heeft met bijvoorbeeld 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…..
Werk aan de winkel dus!
“ Die integrale aanpak vergde in 2016 tevens de voorbereiding op een aanpassing van de interne
organisatie van onze adviesraad die van alle leden veel inzet heeft gevergd.
Wij zijn van 4 werkgroepen overgegaan naar 3.
Na de bijdragen van de werkgroepen is in dit jaarverslag onder de titel “ Werkgroepen,
klankbordgroepen en projectgroepen ” een overzicht gegeven van de inmiddels ingevoerde interne
organisatie van onze adviesraad.”
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2. Jaarverslagen en beleidsplannen van de werkgroepen
Werkgroep Inkomen
Inleiding
Werkgroep Inkomen maakt onderdeel uit van de Adviesraad VWI
Zij adviseren gevraagd en ongevraagd aan B&W van gemeente Apeldoorn en Epe
De werkgroep heeft begin van 2016 vacatures en deze zijn in de loop van het jaar met moeite
gevuld. Ook de woordvoerder moest i.v.m. zijn gezondheid plots stoppen met zijn werkzaamheden.
Algemeen:
De werkgroep Inkomen heeft in het afgelopen jaar een bijdrage geleverd 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
vertegenwoordigt.
Participatiewet.
In 2016 heeft deze invulling verder gestalte gekregen in de beleidsregels van de gemeente
Apeldoorn.
De werkgroep heeft zich toegelegd op het verkrijgen van kennis en inzicht van de wetgeving en de
beleidsregels van de gemeente Apeldoorn.
Takenpakket werkgroep Inkomen
Sociaal Vangnet (Stadsbank/Schuldhulpverlening/gemeentelijk minimabeleid)
Bijzondere Bijstand
Zorgverzekering Menzis
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen/Waterschaplasten
Interne/externe contacten
Contacten Epe/Heerde
Leesgroep
Klankbordgroep Sociaal Vangnet bestaat uit:
Leden van de werkgroep Inkomen en Integraal Beleid 2 leden uit de WMO-raad
Door het rijk ingestelde bezuinigingen op het beschikbare gestelde budget heeft de klankbordgroep
intensief met de beleidsmedewerkers vergaderd.
De klankbordgroep heeft zo goed mogelijk geprobeerd de pijnpunten te verzachten maar niet in zijn
geheel weg kunnen nemen.
Vanaf 2015 is de gemeente in zee gegaan met een andere zorgverzekeraar Menzis, meer dan 5000
leden zijn meegegaan. Dit betreft niet alleen een tegemoetkoming in de premie, maar ook op de
eigen risico.
Bij de tussentijdse rapportage van september 2016. Met name met betrekking tot hetgeen gesteld
in de rapportage over het Sociaal Domein wilde de werkgroep het volgende onder de aandacht
brengen en onze zorg daarover uit te spreken. In de PMA
Het betreft hier het gegeven dat het aantal bijstandsuitkeringen in Apeldoorn in de eerste 7
maanden van dit jaar met meer dan 6 % ten opzichte van de cijfers van 2015 is toegenomen.
In de rapportage wordt in programma 6 onder nr. 642 gesteld dat er sprake is van een structureel
onvoldoende budget Bijstand. Uitgaande van het verdeelmodel (volgens waarmee de beschikbare
gelden door het Rijk onder de gemeenten wordt verdeeld) dat er nu is, wordt dit tekort naar
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verwachting steeds groter. Onduidelijk is nog hoe het structurele vangnet van het Rijk er in de
toekomst uit gaat zien voor onze gemeente.
Er is uiteindelijk gekozen voor ondersteuning van mensen tot het inkomen niet hoger dan de 120%
van de bijstandsnorm.
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 advies uitgebracht.
Schuldhulpverlening
Door regelmatig met de 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
Ook hier is gezien de bezetting van de WG weinig of geen gebruik van gemaakt m.u.v. de gemeenten
Epe en Heerde
Epe.
Er is regelmatig overleg, samen met het tweede raadslid voor Epe, met de beleidsambtenaren van
de gemeente Epe, elke 2 a 3 maanden, sinds kort aangevuld met 2 leden van de WMO Raad Epe.
Heerde.
Ook in Heerde zullen wij de uitvoering van de “Participatiewet” op de voet volgen, zoals wij dat in
het verleden ook hebben gedaan.
De afgevaardigde van werkgroep Inkomen zal samen met werkgroep participatie dit onderdeel
kritisch tegen het licht houden.
Leesgroep
Andere leden van de VWI-raad maken nu deel uit van de Leesgroep
Het streven van de leesgroep is om alle schriftelijke communicatie van Eenheid, Jeugd, Zorg en
Welzijn naar cliënten te toetsen of het taalgebruik is afgestemd op de doelgroep.
o.a. een voorbeeld te noemen:
Verschillende brieven over de zorgverzekering
Koopkracht tegemoetkoming
Folder rechten en plichten voor jongeren
Folders/flyers Regelrecht.

Werkgroep Integraal Beleid
In 2015 is werkgroep 2 tot 30 september elke 3e 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 3e 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 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 opnieuw afspraken gemaakt om te komen tot structureel overleg. Dit
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heeft o.a. geresulteerd in een presentatie en uitleg van de cijfers m.b.t. sociale woningbouw in
Apeldoorn.
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: Een 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).
Via o.a. Stichting Samenspraak en het netwerk TvB verder bekendmaken rol en activiteiten
van adviesraad VWI bij de achterban i.c. inwoners van Apeldoorn van niet- Nederlandse
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.
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Werkgroep Participatie
Met een prettige collegiale werksfeer als basis voor de verrichte activiteiten, kijken de leden van de
werkgroep Participatie tevreden terug op weer een jaar waarin veel werk is verzet. In– het eerste
halfjaar van 2016 heeft de werkgroep met volledige bezetting (7 leden) kunnen functioneren. In het
tweede halfjaar hebben zich enkele mutaties in de bezetting voorgedaan, waardoor de werkgroep
het jaar eindigde met 5 leden. Vanwege het feit dat de zittingstermijn van alle leden van de
werkgroep eindigde per 1 januari 2017, is begin 2016 al een schema van aan- en aftreden opgesteld.
Ook is tijdig gestart met het werven van nieuwe leden. Het blijkt echter een moeilijke opgave te zijn
kandidaten te vinden, die vervolgens ook nog geschikt blijken te zijn dit ‘vrijwilligerswerk’ uit te
voeren.
Naast het bezoeken en actief deelnemen aan relevante bijeenkomsten en het bijhouden van
landelijke, regionale en locale media op het aandachtsgebied werk en inkomen, treft u onderstaand
een opsomming aan van de hoofdonderwerpen met toelichting waarmee de leden van de
werkgroep aan de slag zijn geweest.
1.
Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk.
De klankbordgroep Re-integratiemiddelen Werk/Maatschappelijk Actief (waarin alle
werkgroepleden zitting hebben), is in 2016 actief betrokken geweest bij de uiteindelijke
totstandkoming van het evaluatierapport arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. In dit
rapport wordt een aantal pilot-projecten geëvalueerd waarbij geëxperimenteerd is met een nauwe
samenwerking tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. De succesformule wordt verder
doorgevoerd en wordt met belangstelling gevolgd.
2.
Prestatieafspraken met Felua-groep.
De werkgroep is door de betrokken beleidsambtenaar van de gemeente Apeldoorn geconsulteerd
naar aanleiding van het opstellen en tussentijds evalueren van de prestatieafspraken 2016 tussen de
gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde enerzijds en Felua-groep. Dit is een tot dusver jaarlijks
terugkerend proces. Evenals in 2015 (zie jaarverslag 2015), heeft de werkgroep er bij de
beleidsambtenaar op aangedrongen indicatoren te ontwikkelen om de looptijd van
detacheringsplekken te monitoren. Dit om zicht te krijgen op ‘draaideur-’medewerkers, die van de
ene naar de andere detacheringsplek worden overgeplaatst, hetgeen ten koste kan gaan van hun
ontwikkeling.
3.
Re-integratie naar werk.
De werkgroep en de klankbordgroep Re-integratiemiddelen Werk / Maatschappelijk Actief
(bijeenkomsten in februari en oktober) hebben zich het gehele jaar intensief bezig gehouden met
het project ‘DOOR’ naar werk. Het meerjarige project gericht op een nauwe en intensieve
samenwerking tussen Werkplein Activerium van de gemeente Apeldoorn en Felua-groep. De actieve
bemoeienis heeft onder meer geresulteerd in een tweetal schriftelijke adviezen. Volgens planning
zal in 2017 de nieuwe organisatie opzet fasegewijs gestalte gaan krijgen. Dan zal naar verwachting
ook duidelijk worden of de door de Adviesraad VWI aanbevolen aandacht voor de
participatiedoelgroep, in de nieuwe organisatie opzet voldoende uit de verf komt.
In tegenspraak met eerdere toezeggingen is de Adviesraad VWI in 2016 niet betrokken bij de
totstandkoming van de evaluatie van Direct Actief. Eind 2016 is zowel de VWI-raad als de werkgroep
geïnformeerd over de invoering van de nieuwe modulair gerichte aanpak van Direct Actief.
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4.
Volwasseneneducatie.
Aan dit onderwerp is aandacht besteed door een daartoe in 2016 opgerichte projectgroep
bestaande uit 2 leden van de werkgroep Participatie en 1 lid van de werkgroep Integraal Beleid.Op
initiatief van deze projectgroep zijn de leden in juni en november door de betreffende
beleidsambtenaar geïnformeerd over ontwikkelingen aangaande de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs en onder meer het daaruit voortvloeiend beleid aanpak laaggeletterdheid.
5.
Regionale cliëntenparticipatie.
Er is een goede wederzijdse informatie uitwisseling geweest tussen de werkgroepcoördinator en de
2 leden van de Adviesraad VWI die tevens lid zijn van de regionale cliëntenraad van het regionaal
werkbedrijf.
Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat het onderwerp contact met het UWV, als gevolg van de
overvolle agenda, in 2016 onderbelicht is gebleven. Dit onderwerp verdient dan ook extra
vermelding in het beleidsplan 2017.

Beleidsplan 2017
De werkgroep Participatie start 2017 met een onderbezetting van het aantal leden. De twee
sollicitatierondes in het laatste kwartaal van 2016 hebben voor wat betreft de werkgroep
Participatie niet het gewenste resultaat opgeleverd, Zolang deze situatie aanhoudt betekent dit voor
de zittende leden een extra uitdaging en verantwoordelijkheid om door middel van de juiste
prioritering en het tijdig inschakelen van ondersteuning, aandacht te schenken aan nieuwe en
lopende dossiers binnen het takenpakket van de werkgroep.
De vijf hoofdonderwerpen, zoals benoemd in het jaarverslag 2016 verdienen ook in 2017 weer alle
aandacht, waarbij met de kennis van nu prioriteit zal worden gegeven aan de volgende 3
hoofdonderwerpen:
•
Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Evaluatie van de diverse pilots m.b.t. dit
onderwerp in 2016 (zie jaarverslag 2016) hebben er mede toe geleid dat begin 2017 de
transformatieagenda participatie wordt opgestart. De betrokken beleidsambtenaar heeft al
toegezegd dat de werkgroep Participatie zal worden meegenomen in dit proces.
•
Prestatieafspraken met Felua-groep. De evaluatie prestatieafspraken 2016, de nieuwe
afspraken 2017 en de tussentijdse evaluatie hiervan zullen in 2017 aan de orde zijn.
•
Re-integratie naar werk. Voor DOOR naar werk wordt 2017 een belangrijk jaar. Fasegewijs
zal de nieuwe organisatie opzet worden ingevoerd en er zal worden proef gedraaid. Ook Direct
Actief zal gaan werken volgens de vernieuwde aanpak. Een meer cliëntgerichte aanpak. Allemaal
zaken om goed te volgen en indien nodig onvolkomenheden te signaleren en verbeterpunten aan te
bevelen.
Bovendien wordt er naar gestreefd om de volgende onderwerpen aan bod te laten komen:
•
Zoals al aangekondigd in het jaarverslag 2016 zal ook weer contact worden gezocht met het
UWV.
•
Project sluitende aanpak jeugd. Belangrijk aandachtspunt bij dit brede onderwerp is de
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en dan met name voor jongeren met een arbeidsbeperking.
•
Uitwerking ten aanzien van het voorgenomen beleid inzake het visiedocument kwaliteit.
Met belangstelling zal worden gevolgd hoe de ambitieuze voornemens worden vorm gegeven om
richting de burger meer maatwerk te kunnen leveren in geval bestaande regelgeving leidt tot
ongewenste situaties voor de betrokken burger.
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Tot slot maar zeker niet in de laatste plaats, zal ondersteuning worden geboden aan het verder
uitwerken en invoeren van het speerpunt 2016 van de Adviesraad VWI, namelijk het onderhouden
en uitbreiden van contacten met de achterban.
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3. Uitgebrachte adviezen in 2016
NR

OMSCHRIJVING

VERZEND
DATUM
(VERGADE
RDATUM)
26 januari
2016 (2601-2016)

ANTWOORD

RESULTAAT

1

Advies n.a.v. inning gemeentelijke belastingen
Tribuut (zowel aan gemeente Apeldoorn als
gemeente Epe)

29 maart 2016 (Epe),
14 juni 2016
(Apeldoorn)

Advies m.b.t. concept adviesrapport ‘DOOR Naar
Werk’

22 maart
2016 (2203-2016)

16 juni 2016

3

Reactie/advies inzake de beleidsregels
zelfstandigen op een bescheiden schaal

4

Advies m.b.t. de Jaarmonitor Sociaal Domein 2015

4 april 2016
(26-042016)
24 mei
29 juni 2016
2016 (2405-2016)

De Adviesraad VWI heeft twee concrete resultaten
geboekt;
• Burgers worden nu op tijd geïnformeerd over
de afschaffing van de kosteloze
betalingsherinnering.
• Binnen het Werkplein Activerium wordt nu
extra zorg en aandacht besteed aan cliënten
om te voorkomen dat zij aanmaningskosten
krijgen.
Instemmingsadvies van de Adviesraad VWI waarbij de
gemeente in haar reactie desgevraagd in algemene
bewoordingen aangeeft bij de opzet van de nierwe
organisatiestructuur rekening te houden met de
belangen van de participatiedoelgroep
De Adviesraad VWI heeft geen verdere op- of
aanmerkingen, en onderschrijft dit beleidsplan.
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5

Advies Adviesraad VWI m.b.t. de concept
Verordening Cliëntparticipatie gemeente Epe

5 juli 2016
(28-062016)
9

21 september 2016

Naar aanleiding van het uitgebrachte advies is met de
Adviesraad VWI afgesproken om enkele zaken uit de
Jaarmonitor Sociaal Domein 2015 toe te lichten aan
de hand van presentaties in de openbare
vergaderingen.
De Adviesraad VWI heeft geen verdere op- of
aanmerkingen, en onderschrijft de concept
Verordening Cliëntparticipatie van de gemeente Epe.

6

Advies klankbordgroep Integratie (Adviesraden VWI
en Wmo) inzake beleidskader en
uitvoeringsprogramma ‘Statushouders opnieuw
thuis’

11 juli 2016
(28-062016)

27 september 2016

Advies heeft geleid tot enkele tekstuele
aanpassingen in de notitie. Ingesproken is op PMA
06-10-2016 waarbij de opmerkingen in uitgebracht
advies zijn benadrukt.
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Advies m.b.t. concept verordening
Meedoenregeling en Schoolfonds gemeente Epe

9 november 2016

8

Advies inzake bedrijfsplan DOOR Naar Werk

9

Advies m.b.t. de concept Nota ‘Minimaal
rondkomen; armoede en schulden in Epe 2017 –
2020)

De Adviesraad VWI heeft geen verdere op- of
aanmerkingen, en onderschrijft de concept
verordening Meedoenregeling en Schoolfonds van de
gemeente Epe.
'Instemmingsadvies inzake het bedrijfsplan, waarbij
overigens de aanbeveling van het advies d.d. 22
maart 2016 nogmaals wordt herhaald als blijvend
aandachtspunt voor het invoeringsproces van DOOR
naar werk'.
De Adviesraad VWI heeft geen verdere op- of
aanmerkingen, en onderschrijft de concept nota
‘Minimaal rondkomen; armoede en schulden in Epe
2017 – 2020 ‘ van de gemeente Epe.
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Advies op de Transformatieagenda Maatschappelijk
Opvang en Beschermd Wonen 2016 - 2020

3 oktober
2016
(27-092016)
14
november
2016
(22-112016)
28
november
2016 (1312-2016)
19
december
2016 (1312-2016)
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22 december 2016

