
Verslag vergadering klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD 

Datum: 11 april 2018 

Plaats: gemeentehuis Barneveld 

Aanwezig: Geurt Schut, Jan Boute, Erika van der Veen, 

Ruurd Blomsma, Maria Celine, Jan Prein, Celine Verhoeks 

Wim Oostenbrink, en Janine Kervel (gemeente)  

Afwezig: Dirk Kevelam 

 

1 Welkom 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en hoopt op een goede vergadering.  

Speciaal welkom aan de Celine Verhoeks, die namens de jongerenraad hier aanwezig is. 

De voorzitter is blij dat deze vertegenwoordiger van de Jeugdraad in de Klankbordgroep 

aanwezig is en hoop op een goede inbreng en samenwerking. Haar e-mailadres: 

celineverhoeks@gmail.com  

Er volgt een kort voorstelrondje zodat iedereen weet met wie men aan tafel zit. 

 

2 Notulen 

Notulen van de vorige vergadering van 7 maart 2018 worden met een kleine naamcorrectie 

onder dank akkoord bevonden. 

 

3 Wie heeft ons nodig en wat kunnen we doen? 

De voorzitter geeft aan dat dit elke keer weer op de agenda staat om er achter te komen wat 

we moeten doen en om ons scherp te houden. 

 

4 Hoe zijn we te bereiken of bereiken we ze wel? 

Nu vraagt hij om een reactie aan de Voedselbank, wat zijn de wensen? Schoenen maat 48, maar 

verder inzicht wat kunnen we aangeven voor oplossingen. Bij de voedselbank komen nu b.v. 

ook kinderen van ouders die zelf bij de voedselbank komen en die zelf ook een voedselpakket 

nodig hebben. Kunnen we dat niet preventief oplossen en bestrijden? Diverse zaken worden 

aangegeven, meedoen coach, preventief cursussen aanbieden. 

Vluchtelingenwerk geeft aan dat de taal vaak een probleem is, waardoor de mensen de 

formulieren niet snappen en zo zaken mislopen. Kan de gemeente, die regelmatig met 

Vluchtelingenwerk rond de tafel zit, dit probleem ook daar aangeven. Samen proberen te 

komen tot en oplossing te komen. 

Vraag van Celine uit de Jongerenraad: wat wil deze commissie bereiken en wat kan zij 

daarover inbrengen. 

De voorzitter geeft aan dat dit een groep mensen is, deels ervaringsdeskundigen, die zelf 

ondervinden wat de gevolgen zijn van de invulling van het Sociaal Domein. Luisteren naar 

signakelen , die verzamelen en neutraal in de ASD aan de orde stellen en via de ASD bij de 

wethouder inbrengen, Net als de ASD is de Jongerenraad een adviesorgaan van de gemeente 

Barneveld die redelijk zelfstandig kan werken. Maar voor de samenhang is het goed dat al die 

adviesraden samen werken voor de inwoners van de gemeente Barneveld. 

De signalen die ons bereiken moeten we delen om zo aan oplossingen te kunnen werken, dus 

ontvangen we die signalen ook graag uit de jeugd via hun vertegenwoordiger in de 

Klankbordgroep, terwijl ook de betreffende ambtenaren die signalen graag willen weten en 

horen. 

mailto:celineverhoeks@gmail.com


Celine geeft aan dat ze een panel (350 leden) hebben gevormd die elke maand enquêtes over 

een aantal onderwerpen houdt. Die worden binnen de jeugdraad besproken en de 

belangrijkste worden doorgegeven. Resultaat van de vorige maand een lijst met 17 

onderwerpen die de jeugd belangrijk vindt en die is aangeboden bij de collegevorming, waar 

het beleid van de komende jaren wordt vastgesteld. 

 

De voorzitter geeft nogmaals aan dat die signalen belangrijk zijn en hij die ook graag in de 

Klankbordgroep hoort. De communicatie met de jeugd gaat ook via de moderne media,  

daardoor is de jeugd ook beter bereikbaar.  

Aan het begin van deze vergadering hebben we gesproken over hoe moeilijk het is onze 

doelgroep te bereiken en deze opzet richting jeugd is daarvoor een goede invulling en 

opening. 

 

5 Stand van zaken gemeente Janine Kervel 

 

 Coalitiebesprekingen, afwachten wat het resultaat is 

 Armoede: een bredere schuldhulpverlening 

 (Te financieren uit de bijzondere bijstand), Gaat dit ten kosten van het overige 

budget? 

 Meer coaching 

 Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis wordt selectiever, Menzis blijft sociale 

verantwoordelijkheid erkennen. 

 

Roland Smorenberg wil  de komende vergadering ons verder informeren over de werking en 

invulling van de participatie wet. 

 

6 W.V.T.T.K. 

Vraag en opmerkingen Janine over de hulp bij het invullen van het belasting  

formulier. Meerdere mogelijkheden, wel verschillen de uitgangspunten en tarieven. 

Allemaal in de bibliotheek en met gebruikmaking van de computers van de Belastingdienst 

De betreffende personen zullen dit met Welzijn kortsluiten en proberen tot meer eenheid te 

komen. 

 

7 Rondvraag 

Wat is een bewindvoerder? Hoe werkt dat en kan iedereen dat zijn/worden en hoe ontstaan 

de grote verschillen in kosten? Uitzoeken en een volgende keer op terugkomen. 

 

8 Afsluiting 

Om 15.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor de inbreng. 

 

 

Volgende vergadering 23 mei 2018 om 13.30 uur in het gemeentehuis 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


