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Verslag vergadering Klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD 
Datum 25 november 2015 
Plaats: Gemeentehuis Barneveld 
 
Aanwezig:,  Geurt Schut, , Bea van den Brink, Wilma de Witte, Anneloes Pronk, Ruurd Blomsma, 
Marcella van Amerongen, Dirk Kevelam, Agnes van Donkelaar, Jan Prein, Truus Jansen, Jan Boute, 
Marlous van Driel en Wim Oostenbrink. 
 
Afgemeld: Bert Mulder, Alphonsine Kitenge,  
 
1 Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom voor deze laatste vergadering van dit jaar en speciaal voor 
Agnes Donkelaar  (agnesvandonkelaar81@gmail.com ) die als jongere ervaringsdeskundige ons komt 
versterken. 
Voorstel rondje wordt gedaan voor Agnes, zij wordt voorgesteld als de nieuwe vertegenwoordiger 
van een jongere die in de bijstand zit.  
 
2 Notulen 14 oktober 2015 
Hulp aan Elkaar moet dankzij de nieuwe huisstijl nu als losse woorden worden geschreven . 
Naar aanleiding van de notulen waarin aangegeven werd dat er een vaste vertegenwoordiger zal 
komen geeft Wilma aan dat dit de heer Henk Koot is. 
Hoe komt het dat de tarieven van 2016 al bekend zijn in dit stuk, klopt dit wel? Nee niet correct want 
de nieuwe tarieven zijn nu pas een week bekend en staan op de website.  
Wilma: twee aandacht groepen: Vluchtelingen en Mensen uit de schuldhulpverlening 
Verder worden ze vastgesteld. 
Wilma: staat nog info op de website van zorgpakketten uit 2010 (als je zoekt in google komt dit naar 
boven). Is al gesignaleerd en als het goed is deze oude pagina inmiddels verwijderd. 
 
3 Permar 
In afwachting van de komst van Loes vraagt Geurt aan Dirk Kevelam naar de situatie rond de WSW en 
Permar. Er liggen nu twee rapporten, Berenschot bekend en intern van de gemeente nog onbekend. 
Wel is er veel negatieve publiciteit. Mensen (WSWers) die er werken worden onzeker en we moeten 
oppassen dat die mensen er niet op worden aan gekeken. Mensen zijn moeilijker te motiveren 
dankzij deze onzekerheid.  
Over de vraag van de voorzitter over wat er moet gebeuren ontstaat een discussie met twee 
uitersten qua oplossing:  

1. voor de mensen uit Barneveld die er werken is een optie dat de gemeente Barneveld ze in 
dienst neemt  

2. Permar blijft bestaan, wel meer detacheringsbedrijf en in dat geval zorgen dat door 
opdrachten vanuit Barneveld men aan het werk kan blijven.  

De WSW is op termijn een aflopende zaak, want de WSW zal in 2020 aflopen.  
Op 2 december is er een commissievergadering waar beide rapporten worden besproken. Bespreking 
rapport van Berenschot is openbaar, Rapport van bureau Langedijk wordt tijdens de 
commissievergadering van 2 december achter gesloten deuren besproken. In de 
commissievergadering van januari 2016 is dit rapport wel openbaar.   
Wie heeft er nog wat in te brengen:  
Anneloes geeft aan dat er via de sportschool een speciale spinning wordt georganiseerd in de 
nachtelijke uren waarop iedereen kan intekenen, de opbrengst is voor Hulp aan Elkaar. 
 
5 Vluchtelingen 
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Hierna komt Loes op de vergadering en gaan we verder met het agendapunt Vluchtelingen. Zij heeft 
daarvoor als inleiding een PowerPointpresentatie. 
 
Situatieschets  

 wereldwijd 60 mln. mensen op de vlucht 

 Europa ruim 560.000 asielzoekers in 2014 

 Nederland ruim 25.000 asielzoekers in 2014 
ruim 43.000 asielzoekers (op 2 november 2015) 

 Barneveld: huisvesting 111 statushouders in 2015 
huisvesting 139 statushouders in 2016 

   
Asielzoeker? Vluchteling? Statushouder? 

 Asielzoekers komen aan in Nederland en worden opgevangen in opvangcentra zoals b.v. Ter 
Apel. 

 De immigratie- naturalisatiedienst (IND) registreert en controleert. 

 Asielzoekers die in Nederland mogen blijven, ontvangen een tijdelijke verblijfsvergunning 
voor 5 jaar en zijn daarmee statushouder. 

 Centraal orgaan opvang Asielzoekers (COA) verdeelt de statushouders over de Nederlandse 
gemeenten (conform Huisvestingswet) 

 Barneveld vangt geregistreerde en gecheckte statushouders op 
 
Waarom vangen we statushouders op? 

 We vinden het onze humane plicht om mensen in nood te helpen. 

 Er zijn afspraken gemaakt over de opvang van extra statushouders 

 De regering en de Vereniging van Nederlandse gemeente hebben gemeenten opgeroepen 
extra statushouders te huisvesten 

 Huisvesting verplicht gemeenten om statushouders te huisvesten. 
 
Wat betekent dit voor Barneveld: 

 Taakstelling 2015 111 

 Taakstelling 2016 139 

 Taakstelling 2017 140-160  
(2015 zijn er 41 vluchtelingen gehuisvest, onze inspanningen zijn nu gericht op het huisvesten 
van nog 70 statushouders in 2015) 

 
Wat betekent dit voor Barneveld? 

 Overleg met woningstichting Barneveld over het beschikbaar stellen van extra woningen 
voor statushouders. 

 Onderzoek naar eigen gemeentelijk woningbezit 

 Onderzoek naar panden en accommodaties 

 Oproep aan private partijen 

 Onderzoek naar vestigingslocaties voor semipermanente bewoning  
 
Onze visie  

 We moeten voldoen aan onze taakstelling 

 We vangen statushouders op 

 We zetten in op zo snel mogelijk maatschappelijk laten functioneren van statushouders in 
onze samenleving (school, werk) statushouders ee 

 We vinden dat de opvang van onze gezamenlijke opdracht is (van gemeente, organisaties en 
inwoners) 
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 We vinden het belangrijk dat we rekening houden met de belangen van omwonenden( 
tijdige, open en eerlijke communicatie) 

 
 
Wat hebben we tot nu gedaan? 

 Contact met COA en Vluchtelingenwerk Barneveld 

 Overleg met Woningstichting Barneveld 

 Locatie Schaapsveld Barneveld 

 Locatie Paltrokstraat Kootwijkerbroek 

 Locatie De Glind 

 Website www.barneveld.nl/gastvriijheid 

 Informatiebijeenkomst De Meerwaarde (29 september)  

 Pastoresoverleg (7 oktober) 

 Overleg met moskeebesturen ( 2 november) 

 Informatiebijeenkomst Churchillstraat (10 november) 
 
Waar zijn we nu mee bezig? 

 Verder onderzoek huisvestingsmogelijkheden in Barneveld 

- ombouwen van leegstaande panden 

- tweede locatie invullen zoals de Churchillstraat 

 Werven (in samenwerking met Vluchtelingenwerk Barneveld) van extra vrijwilligers voor 
wegwijs- en taalcoachactiviteiten 

 
Wat betekent dit voor het Sociaal domein? 

 Worden scholen, kerken en andere organisaties ook ingeschakeld? 

 Wat betekent de opvang van statushouders voor het sociaal domein van de gemeente 
Barneveld? 
 

 Welke rol speelt Vluchtelingenwerk Barneveld? 

 Vluchtelingen werk Barneveld zorgt de eerste zes maanden met taal- en wegwijscoaches 
voor persoonlijke begeleiding. 

 
Wat betekent dit voor Werk en inkomen? 

 Uitkering aanvragen incl. opknap- en inrichtingskosten(lening) 

 Inburgeringscursus(3 jaar, 3 ochtenden per week) 

 Wat doet de gemeente om statushouders aan het werk te helpen? 
Werkervaringsprojecten/taalstage 

 
Na deze presentatie ontstaat er nog een discussie over de volgende punten: 

 Vluchtelingenwerk vangt de statushouders op en begeleid ze. Ze worden ingeschreven, 
krijgen een uitkering en een tegemoetkoming, in de vorm van een lening, voor de 
inrichtingskosten. 

 Statushouders mogen werken 

 Moeten zo snel mogelijk werkervaring op doen en de taal leren. 

 Bij het inschrijven direct proberen de competenties in kaart te brengen zodat direct meer 
doelgericht kan worden geholpen. 

 Op de arbeidsmarkt waken voor verdringing (scholingsplekken t.o.v. betaald werk). 

 Gesprekken met kerken en scholen  

 Verwachting is dat het merendeel na de 5 jaar termijn hier zal blijven. 
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Horen statushouders bij onze doelgroep? 
Een deel waarschijnlijk wel en daarom is het van belang één van hen in de Klankbordgroep te krijgen. 
Loes zal met mevrouw Kiers overleg plegen. Oppassen dat de taal niet een probleem wordt. Moet 
wel een beetje Nederlands spreken en verstaan.  
 
Vanuit Hulp aan Elkaar wordt nog aangegeven dat voedselpakketten niet voor alleenstaande 
statushouders zijn (in principe, ligt aan de inkomensgrenzen, kan wel in individuele situaties), 
gezinnen kunnen er wel een beroep op doen. Er gelden bij de Voedselbankduidelijkere  regels en de 
inkomensgrenzen zijn een paar maanden geleden aangepast. 
Kan Hulp aan Elkaar indien nodig een beroep doen op een tolk? Meestal nemen ze zelf wel iemand 
mee, hoewel men kinderen beneden de 18 jaar niet als tolk wil hebben. Loes zal intern contact 
opnemen over de vraag vrijwillige tolken bij Hulp aan Elkaar.  
 
6  Welke doelgroep heeft volgend jaar extra aandacht nodig? 
Na een korte discussie komen twee aandachtspunten naar voren: 
Ouderen en minima, mensen uit schuldhulpverlening en de vluchtelingen. 
De vraag of er iemand uit de schuldhulpverlening in de klankbordgroep kan komen is uitgezet door 
Marlous.  
 
7 Stand van zaken door Marlous 
Nieuwe tarieven zorgverzekering zijn bekend en er is een extra groep toegevoegd.  
Tarieven chronisch zieken  waarin het eigen risico is verwerkt. De vergoeding van de gemeente is 
verhoogd. 
 
8 Data volgende vergaderingen in 2016: 
20 januari, 2 maart, 13 april, 25 mei, 29 juni, 21 september, 26 oktober, 30 november. 
 
9 WVTTK: hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
10 Rondvraag 
Hier werden twee vragen gesteld vanmiddag:  
(de antwoorden via Marlous zijn cursief toegevoegd). 
-Vraag: Zorgverzekering: Steunzolen die moeten worden voorgeschoten en pas later worden 
terugbetaald door Menzis. Minima hebben deze ruimte niet altijd.  
Antwoord: We hebben dit net voorgelegd bij Menzis, en het blijkt inderdaad dat inwoners dit moeten 
voorschieten (geldt bijv. ook voor vaccinaties).  Optie lijkt nu te zijn bij aanbieder van het product 
uitstel van betaling aanvragen/melden dat je de rekening eerst wilt indienen bij de zorgverzekeraar. 
Wij zullen melden bij de verzekering dat voorschieten bij minima niet altijd kan en of dit in de 
toekomst kan worden aangepast.  
-Vraag: Individuele inkomenstoeslag: gaat deze nog automatisch?  
Antwoord: Voor de inwoners die dit eerder automatisch kregen, blijft dit zo gaan. Mogelijk wordt er 
wel een gesprek ingelast door de gespreksvoerder, omdat te kijken of er voldoende inspanning is 
verricht het afgelopen jaar.  
Verder wordt via het Juridisch Steunpunt gevraagd of de benaming van de verzekering is veranderd. 
Basis  extra wordt basis of zoiets. Moeten cliënten, als dat waar is, opnieuw een aanvraag indienen?  
Er zijn verschillende benamingen: alle gewone Menzis pakketten hebben een andere naam dan de 
collectiviteit bij de gemeente, maar de basisverzekering verschilt niet veel van elkaar (de aanvullende 
verzekeringen wel). De collectiviteit is voor inwoners met een laag inkomen die er gebruik van 
kunnen maken volgens mij altijd voordeliger, omdat er sowieso een bijdrage van 20 euro per maand 
door de gemeente wordt gedaan en er daarnaast in de aanvullende verzekering soms een 
uitgebreidere dekking zit. Inwoners kunnen via www.gezondverzekerd.nl verschillende verzekeringen 
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vergelijken met elkaar qua dekkingen en prijs (je kunt dus ook de ‘gewone’ Menzis verzekering en de 
gemeentelijke pakketten vergelijken met elkaar. 
 
11 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur, wenst iedereen fijne  feestdagen en tot volgend jaar.  
 
Volgende vergadering 20 januari 2016  om 13.30 uur 
 
 


