Jaarverslag 2014 van de Wmo-raad Barneveld
1. Inleiding
In 2014 is er hard gewerkt om voldoende voorbereid te zijn op de in voering van de drie
decentralisaties. Met ingang van 1 januari 2015 worden taken op het gebied van jeugdzorg, werk en
inkomen en maatschappelijke ondersteuning gedecentraliseerd naar gemeenten.
De Wmo-raad is aanwezig geweest bij diverse bijeenkomsten van de gemeente. Verder zijn er vooral
adviezen/reacties uitgebracht in verband met verordeningen. Tevens is op initiatief van de Wmoraad additioneel overleg geweest met de projectleider Jeugd aan de hand van een aantal specifieke
vragen. In 2014 lag het accent vooral op het beoordelen van plannen en verordeningen. In 2015 zal
het vooral gaan om het volgen van de invulling/transformatie van de veranderingen. Punten die
vanaf 2015 bijzondere aandacht vragen zijn opgenomen in ons jaarplan 2015. Een belangrijke
informatiebron is onze website wmoraadbarneveld.nl. Hierna volgt een algemeen deel en een deel
vertegenwoordiger doelgroep.
2. Algemeen deel
2.1 Notitie: Beoordeling Beleidskader 3 Decentralisaties gemeente Barneveld
In februari 2014 is er door ons een notitie beoordeling Beleidskader 3 Decentralisaties gemeente
Barneveld opgesteld. Het is voor de Wmo-raad een hulpmiddel om te beoordelen welke rol/taken de
Wmo-raad in 2014 (2015) kan/moet vervullen.
De Wmo-raad heeft aangegeven zich te kunnen vinden in het Beleidskader 3 Decentralisaties
gemeente Barneveld. Het gaat er vooral om dat we ontdekken waar er witte vlekken zijn en welke
aandachtspunten (voor de verdere inrichting) we willen volgen.
Hierna is een overzicht opgenomen van de benoemde witte vlekken/aandachtspunten en de
geboekte voortgang. Diverse aandachtspunten lopen door in 2015 en mogelijk 2016.
Algemeen
 Inrichting/monitoring van gegevens die een goede evaluatie (volgen van de voortgang van
beleid) mogelijk maken.
 Het proces van de inkoop wordt erg belangrijk. Wat wordt er lokaal ingekocht? Wat wordt er
regionaal (of landelijk) ingekocht? Welke contractvormen (aanbesteding, subsidie, mix
aanbesteding en subsidie)worden er gekozen?
o Het proces van de inkoop is afgerond. Wel blijft het belangrijk om te beoordelen of
het niet beter is om meer lokaal in te kopen in plaats van regionaal. Er zijn voor de
jeugdwet al eerste signalen dat Barneveldse zorgondernemers niet zo gelukkig zijn
met regionale inkoop.
 Hoe wordt de rolverdeling in verband met het bevorderen van vrijwillige inzet en informele
hulp tussen de gemeente Barneveld en Welzijn Barneveld?
 De inrichting van de processen (en pilots) toetsen aan de kaders/beleidsuitgangspunten.
o Voor zover wij kunnen beoordelen is er voldoende rekening gehouden met de
gestelde kaders en beleidsuitgangspunten
 Aan welke hulpmiddelen van kwaliteitsmeting (de transformaties, cliënttevredenheid) wordt
gedacht?
 Hoe wordt de burgerparticipatie (Wmo-raad, klankbordgroepen, ouderenbonden) vorm
gegeven?
o De Wmo-raad is omgevormd tot een Adviesraad Sociaal Domein (ASD).
 Hoe gaan kerken en maatschappelijke organisaties een plek krijgen in het inrichtingsmodel?
Jeugdwet (Positief opgroeien & opvoeden)
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Aandachtspunten zijn de inrichting van de toeleiding tot informatieverstrekkingen en gebruik
van ondersteuning.
 Er is ruimte en creativiteit nodig om samen met medeburgers een veilige omgeving voor
onze kwetsbare jongeren te ontwikkelen.
Nieuwe Wmo (Zelfstandig (Blijven) Wonen)
 Hoe kunnen de wijkplatforms meer betekenen voor meer sociale samenhang?
 Door een vermindering van ondersteuningen ontstaat het gevaar van toenemende (sociale)
eenzaamheid
 De mogelijkheden om de korting van 40% op de huishoudelijke hulp zijn onderzocht.
o De korting is minder geworden
Participatiewet (Arbeidsparticipatie naar vermogen)
 Er is zorg over de haalbaarheid van extra banen voor wajongers.
 Voor mensen met beperkingen die niet in staat zijn om werk te vinden is het noodzakelijk dat
er een zinvolle invulling van de dag wordt geboden.
 De regiefunctie van het Werkbedrijf is op diverse punten (nog) onduidelijk.
 Het thema armoede (effecten van stapeling, sociale eenzaamheid) verdient meer aandacht
2.2 Adviezen 2014 Wmo-raad
Hieronder volgt een overzicht van onze adviezen/reacties aan het college van B&W. De
volledige adviezen/reacties zijn te vinden op onze website of op te vragen bij de secretaris.
2.2.1 Reactie Op te stellen Verordening Participatiewet 29 april 2014
De reactie betreft aandachtspunten voor de op te stellen verordening.
2.2.2 Advies Verordening jeugdhulp 18 juni 2014
In het advies is aandacht gevraagd voor cliëntondersteuning en het opnemen van een
hardheidsclausule. Dit advies is overgenomen.
2.2.3 Reactie Concept Notitie Beschermd werk in de gemeente Barneveld 18 september 2014
De Wmo-raad vindt het een goede zaak dat beschermd werk zoveel mogelijk integraal
(Wmo 2015 en Participatiewet) wordt aangeboden.
2.2.4 Advies Concept Participatieverordening/Advies Concept Verordening IOAW en IOAZ
2015/Reactie Notitie Tegenprestatie 23 september 2014
De Wmo-raad kan zich vinden in de concept verordeningen en de notitie tegenprestatie.
2.2.5 Concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld
De Wmo-raad heeft per mail laten weten dat zij akkoord gaan met de Verordening
maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld.
2.2.6 Participatiebeleidsregels
De Wmo-raad heeft per mail laten weten dat zij akkoord gaan met de
participatiebeleidsregels. Het is belangrijk om de ontwikkelingen goed te monitoren,
evalueren en zo nodig bij te sturen.
2.2.7 Verordening cliënt- en burgerparticipatie sociaal domein gemeente Barneveld.
De Wmo-raad is nauw betrokken geweest bij deze verordening (zie punt 2.5)
2.3 Overige relevante vergaderpunten 2014: Presentaties
Door de Wmo-raad worden er regelmatig sprekers uitgenodigd om de Wmo-raad te informeren over
actuele ontwikkelingen. Ook heeft de Wmo-raad twee keer deelgenomen aan een vergadering
Commissie Samenleving.
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Hieronder een overzicht:
Wmo-raad
9 april

Presentatie
Wilma Gorrissen, directeur Ons Bedrijf en voorzitter
“Businessclub Zorg & Welzijn”

Onderwerp
Werkzaamheden Ons Bedrijf en
betrokkenheid Businessclub

15 mei

Informatieavond tussen gemeenteraad en Wmo-raad,
ondersteuning door Henk Beltman van Zorgbelang
Toelichting door de voorzitter tijdens de vergadering
Commissie Samenleving

Rol Wmo-raad en Gemeenteraad
3D’s
Verordening maatschappelijke
ondersteuning
Verordening jeugdhulp
Toelichting verordeningen
Participatiewet
Laatste ontwikkelingen rond de
Wmo 2015.
PGB en de Wmo

24 juni

17 september
30 oktober
17 november
25 november
2 december

Ellie Huisman, juridisch medewerker gemeente
Barneveld.
Gertjan Kraan, projectleider Sociaal Domein, gemeente
Barneveld
Maatjeswerk Autisme en de Wmo-raad, ondersteuning
Hans van der Knijff, voorlichter Per Saldo
Gesprek enkele leden Wmo-raad met Mirte Loeffen en
Els van Beurden
Toelichting door de secretaris tijdens de vergadering
Commissie Samenleving

Laatste ontwikkelingen rond de
Jeugdwet.
Verordening cliënt- en
burgerparticipatie

2.4 Samenstelling Wmo-raad
Zoals al in ons in jaarverslag 2013 genoemd is met ingang van januari 2014 Meo Wolswinkel de
nieuwe vertegenwoordiger kerken. Herbenoemd voor een periode van vier jaar zijn Addie Lassche en
Kees Blaak. Mart Donkervoort heeft bedankt als lid van de Wmo-raad in verband met zijn
betrokkenheid als fractievolger bij een politieke partij. In de loop van het jaar heeft Tineke Both
aangegeven dat zij zich niet meer herkiesbaar stelt.
2.5 Van Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
In diverse vergaderingen van de Wmo-raad is gesproken over de gevolgen van de decentralisaties
voor de Wmo-raad. Het betekent een verbreding naar zowel Wmo 2015 als toevoeging van
Participatiewet en Jeugdwet.
De naam van de Wmo-raad wijzigt naar Adviesraad Sociaal Domein (ASD). De veranderingen zijn
vastgelegd in een verordening cliënt- en burgerparticipatie sociaal domein gemeente Barneveld die
op 16 december door de gemeenteraad is goedgekeurd. Een aandachtspunt is de borging van de
ervaringsdeskundigheid van de verschillende doelgroepen. De ASD zal jaarlijks in een jaarplan
aangeven welke activiteiten zij gaat ondernemen. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de
activiteiten en de gegeven adviezen. Ook zal de ASD haar huishoudelijk reglement aanpassen naar
de nieuwe situatie.
Om onze taken goed uit te voeren is afgesproken dat we onze Wmo-raad (ASD) uitbreiden met een
vertegenwoordiger voor de doelgroep jongeren. Het moet iemand zijn die goed op de hoogte is met
de leefwereld van jongeren.
Het speelveld van de ASD en de vertegenwoordiging is opgenomen in bijlage 1.
2.6 Contacten
2.6.1 Kwartaaloverleg Gemeente DB Wmo-raad
Ook in 2014 hebben er gesprekken plaatsgevonden (drie) tussen de wethouder van werk en
inkomen, de wethouder van jeugd, welzijn en zorg, de Wmo-adviseur en het dagelijks bestuur (DB)
van de Wmo-raad. De gesprekken dienen als voorbereiding op de vergaderingen van de Wmo-raad
en het uitwisselen van ervaringen.
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2.6.2 Overigen
Diverse vertegenwoordigers in de Wmo-raad zijn ook bestuurlijk actief op andere fronten zoals
bijvoorbeeld de Seniorenraad, Gehandicaptenraad Barneveld, wijkplatforms, NPV, andere
maatschappelijke organisaties en kerken.
3. Deel vertegenwoordiger doelgroep
Hieronder is per doelgroep een verslag van de activiteiten over 2014 opgenomen.
3.1 Kerken
De contacten met de kerkelijke achterban vinden vooral plaats door het organiseren van twee
informatiebijeenkomsten en het opstellen van een nieuwsbrief. Tijdens de bijeenkomst in april heeft
Ellen Alders van Welzijn Barneveld een presentatie verzorgd: wat biedt Welzijn aan activiteiten en
ondersteuning aan. Er is gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking met kerken (bijv. op het
gebied van vervoer). Daarnaast heeft Yvonne Ruigrok van GGZ Central/Indigo een presentatie
gehouden over het oppikken van signalen in situaties waarbij het niet goed gaat met onze
medemensen. O.a. de signaleringskaart Niet Pluis wordt besproken.
De avond in oktober stond in het teken van de nieuwe wet Wmo-2015. De datum van 1 januari 2015
kwam erg dichtbij en het was goed om ons over zaken die nog niet voldoende duidelijk waren te
laten informeren. Dit is voor de kerken van belang in verband met het maken van beleid en het
nemen van besluiten voor diaconale hulpdiensten. Namens de gemeente Barneveld heeft Gertjan
Kraan een presentatie verzorgd waarin hij de definitieve besluitvorming en ontwikkelingen rondom
de Wmo heeft toegelicht. Daarbij is hij ingegaan op de te verwachten dagelijkse praktijk. Er was veel
interactie wat heeft geleid tot een goed en helder inzicht. Dit neemt niet weg dat het voor kerken
lastig blijft om in te schatten wat hulpdiensten het komende jaar aan situaties waarin hulp gevraagd
zal worden, kunnen verwachten.
Verder worden er prima contacten onderhouden met het Diaconaal Netwerk zodat informatie snel
kan worden gedeeld.
Meo Wolswinkel
3.2 Mantelzorg
Dit jaar hebben we weer meegewerkt aan een dagje uit voor een 50 tal mantelzorgers. Naast de
ontvangst van burgemeester en wethouders in het gemeentehuis werd de dag ingevuld met een
excursie naar een geitenboerderij in Stroe. Door de Heihut in Kootwijkerbroek werd een lunch
aangeboden. De afsluiting van de dag werd verzorgd door het tegelmuseum in Otterlo. Enkele
bedrijven in de gemeente Barneveld hebben hier belangeloos aan meegewerkt.
Het Steunpunt mantelzorg heeft een cursus georganiseerd in zowel Barneveld als in Stroe. De cursus
bestond uit ontspanningsactiviteiten voor mantelzorgers. Hierbij moeten we denken aan wandelen
en een workshop tekenen. Tijdens deze activiteiten raakt men met elkaar in gesprek en wisselt men
ervaringen uit. Via publiciteit wordt geprobeerd mensen bewuster te maken van wat het betekent
om mantelzorger te zijn. Op 10 november was er weer de landelijke Mantelzorgdag in de Veluwehal.
Naast de aangeboden activiteiten als pedicure en massage, waren er ook een groot aantal
zorgaanbieders die informatie gaven over de komende grote veranderingen in de zorg. In het
afgelopen jaar zijn er bij ons in verband met mantelzorg geen schrijnende situaties ter ore gekomen.
Het thema werk en mantelzorg blijft een aandachtspunt.
Cock van der Ende en Jannie Bosman
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3.3 Vrijwilligers
Ook afgelopen jaar is gebleken dat het moeilijk is uit het zeer grote vrijwilligersveld in Barneveld
goede informatie voor de Wmo te krijgen. Als lid van de Wmo-raad is het niet te doen alle
vrijwilligers zelf te benaderen en ben ik dus afhankelijk van mensen die midden in dat vrijwilligers
werk zitten. Ik heb daarvoor regelmatig contact met Minke de Boer van Welzijn Barneveld die
midden in het vrijwilligers gebeuren van Barneveld zit. Verder ben ik dit jaar uitgegaan van wat ik zelf
heb opgevangen, in de kranten las en/of hoorde bij mijn werk als vrijwilliger en vrijwillige
ouderenadviseur in Barneveld, met het accent op Voorthuizen. In de nieuwe opzet van de ASD
worden de belangen van de vrijwilligers opgepakt door andere doelgroep vertegenwoordigers
(ouderen, jeugd).
Wim Oostenbrink
3.4 Ouderen
Er is uitgebreid overleg geweest met de gemeente over de veranderingen in de AWBZ en de Wmo en
over de mogelijke gevolgen hiervan. Met name de bezuinigingen op huishoudelijke hulp zorgt voor
onrust. De werkzaamheden bestonden verder uit het informeren van de achterban en het ophalen
van signalen bij de doelgroep ouderen.
Achterban informeren;
-Veranderingen in de Wmo; Door vertraging bij de invoering is de informatiemarkt uitgesteld tot 12
maart 2015. De veranderingen voor huishoudelijke hulp zijn ook drie maanden uitgesteld.
-Blijvend thuis in eigen huis; Op 17 februari 2014 zijn op een informatiemiddag in Voorthuizen 100
leden van de PCOB voorgelicht over Blijvend Thuis. Er is een overleg geweest met twee
thuiszorgorganisa-ties. Dit heeft geresulteerd in twee voorlichtingsbijeenkomsten van ongeveer één
uur over Blijvend Thuis. Ongeveer 40 medewerkers waren aanwezig. Met de overige
thuiszorgorganisaties zijn en worden contacten gelegd. In oktober is een actie gestart “Langer Thuis
wonen en brandveiligheid”. De eerste 100 aanmeldingen voor een advies krijgen een gratis
rookmelder. Zij worden thuis bezocht door een woonadviseur. Hierbij wordt behalve op de
brandveiligheid ook gekeken hoe de woning kan worden aangepast om daar veilig langer te kunnen
blijven wonen.
Signalen ophalen uit de achterban:
-Vervoer; Problemen met de regiotaxi zijn besproken. De ouderen ervaren de lange wachttijden als
een probleem.
-Eenzaamheid; Op 18 maart is samen met Gert Ansink en Timo Kruft voor 50 ouderen een
kasteellunch georganiseerd.
Adrie ten Brinke
3.5 Sociale minima
De klankbordgroep Werk en Inkomen heeft in 2014 zeven keer vergaderd. Diverse onderwerpen
zoals, participatiewet (verordening), aangepaste ziektekostenverzekering en armoedebeleid
(stapeling) zijn met elkaar besproken. Meestal is de Wmo-adviseur of een andere medewerker van
de gemeente aanwezig om bepaalde onderwerpen toe te lichten. Daarnaast levert de
klankbordgroep Werk en Inkomen een bijdrage aan de voorbereiding van adviezen die door de Wmoraad worden gegeven. De klankbordgroep streeft naar een goed evenwicht tussen bestuurlijke
kwaliteiten en ervaringsdeskundigen. Het armoedebeleid (minimaregelingen) blijft een belangrijk
aandachtspunt.
Geurt Schut
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3.6 Lichamelijke en verstandelijke beperking
In 2014 is het accent gelegd op contacten met directies van de zorgaanbieders De Rozelaar, Ons
Bedrijf en Ruiter ActiefWerkt. In de gesprekken kwamen de ontwikkelingen in de sector aan de orde
met name in het licht van de op handen zijnde decentralisaties per 1 januari 2015, de stand van
zaken en de contacten met de gemeente.
Naar aanleiding van een gesprek met Ons Bedrijf is een vergadering van de medewerkersraad
bijgewoond. Tijdens deze vergadering hebben verschillende leden van de medewerkersraad hun
zorgen uitgesproken over de onzekere toekomst. Hierbij stond met name de vraag centraal of de
bestaande (werk)situatie ook na 1 januari 2015 kan worden gehandhaafd, inclusief het noodzakelijke
vervoer huis-werk.
Er is gesproken met Els van Beurden van de gemeente Barneveld over het betrekken van de
doelgroep bij de beleidsvorming en contractbesprekingen met zorgaanbieders. Een vervolggesprek
vond begin december plaats toen de contracten met de zorgaanbieders waren afgesloten.
Ervaringsdeskundigheid zal in de Adviesraad Sociaal Domein (als voortzetting van de Wmo-raad)
meer nadruk krijgen.
Op 3 december is de Sociale markt bezocht en zijn er gesprekken gevoerd met zorgaanbieders over
de mogelijkheden van contacten in 2015.
Specifiek voor de doelgroep mensen met een lichamelijke beperking worden de kwartaaloverleggen
van de werkgroep Verkeer & Toegankelijkheid van de Gehandicaptenraad Barneveld bijgewoond,
waarin drie vertegenwoordigers zitting hebben die brede contacten hebben met mensen uit deze
doelgroep.
Jan Bouw en Boudewijn Ridder
3.7 Psychiatrische aandoening
Ontwikkelingen binnen GGZ worden gevolgd door middel van diverse contacten met onder andere
coördinator SeeJoe, kerngroep ervaringsdeskundigen in de GGZ, Mee en zorgboerderijen.
Het subsidieverzoek ten behoeve van het innovatieproject ontmoetingsplatform voor de meer dan
gemiddeld opgeleide heeft in gesprekken met de wethouder/beleidsmedewerker een andere
invulling gekregen. Niet meer een subsidieverzoek, maar op welke wijze kan de gemeenten de inzet
van ervaringsdeskundigen benutten. In het kader van burgerparticipatie wordt nader bekeken op
welke wijze meer structureel de input van een tweetal dames geformaliseerd kan worden. Er leeft
een nadrukkelijke wens bij deze doelgroep om meer dan tot nu toe vroegtijdig betrokken te worden
door de gemeente bij de uitwerking van de 3 decentralisaties.
Wmo verbindingspersoon voor burger/beleidsmedewerker uit zich in mijn netwerk.
Tanny Gunter
3.8 Cliëntenraden van Woon-zorginstellingen
-Actief betrokken bij de decentralisaties en de gevolgen ervan voor de cliënten en de zorgaanbieders.
Bij diverse gelegenheden aanwezig geweest om informatie te verzamelen, met de achterban contact
te onderhouden en met zorgaanbieders te netwerken. Daarnaast voorstellen kritisch doorlezen,
ambtenaren bevragen op de inhoud, proactief input naar de gemeente geven, etc. Verder is er lokaal
contact met de kerk en is er geparticipeerd in de Dorpswerkgroep Kootwijkerbroek om de zorg- en
welzijnsparagraaf in de Dorpsvisie te schrijven. Gelieerd aan de Wmo-raad en andere zorgtaken ben
ik voorzitter van de Raad van Participanten van het Kulturhus in Kootwijkerbroek geworden. Het gaat
daarbij om het stimuleren van de samenhang van maatschappelijke functies op op zorg en
welzijnsvlak vanuit het Kulturhus gedachtegoed.
-Een vervolg geven aan de werkgroep dependance Huisartsenpost
Diverse overleggen in werkgroep gehad en met artsen vertegenwoordigers. Er is vanuit de artsen een
onderzoek naar wijzigingen tbv verbeteringen en flexibilisering voor patiënten. Vanuit de werkgroep
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wordt hiervoor geklankbord en informatie verzameld en mede richting gegeven aan de gewenste
uitkomst.
-Bewaken van de kwaliteit van de website en meehelpen om de informatie op de website actueel te
houden. Actueel gehouden en eerste stappen genomen om de website om te vormen als onderdeel
van de Wmo-raad naar de Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Zoals uit het bovengenoemde blijkt zijn mijn activiteiten meer algemeen. Er is dan ook besloten om
in de nieuwe opzet van de ASD de doelgroep Cliëntenraden van Woon-zorginstellingen niet meer als
zelfstandige doelgroep te laten bestaan.
Addie Lassche
3.9 Wijkplatforms
Met name de onderwerpen sociale samenhang, communicatie en inzet wijkcoördinatoren hebben de
aandacht gekregen. Naast het bijwonen van vergaderingen van de Wmo-raad hebben we een
presentatie verzorgd over Wmo-2015 voor bestuursleden van de wijkplatforms.
In 2014 is er meerdere keren informeel contact geweest met het project Uit Wijken. Hieruit is
gebleken dat het project zich in eerste instantie vooral richtte op enkele wijken. Inmiddels is het
project Uit Wijken afgerond en is aan Welzijn Barneveld een nieuwe opdracht verstrekt in de vorm
van In de Buurt. Via de beleidsmedewerker van de gemeente is aan de wijkplatforms gevraagd hun
activiteiten over 2014 in te sturen. De vijf door de gemeente benoemde coördinatoren hebben in
2014 hun nieuwe rol opgepakt.
Cobi Hoogenhout en Peter Kreekenlenberg
3.10 Jeugd
In gesprek zijn en blijven met jeugdigen via ontmoetingen binnen St. Breder, CJG, ouders Stichting
Maatjeswerk Autisme etc. Afgelopen jaar is er veel over regelgeving gesproken en zijn er weinig tot
geen inhoudelijke gesprekken geweest met de jongeren. Het blijft tot nu toe in gesprekken gaan over
de verandering op hoofdlijnen, echter de jongeren willen concreet weten wat gaat het jeugdbeleid
voor mij in de dagelijkse situatie betekenen. Ook bij de jeugdigen is het van belang voor 2015 helder
te maken op welke wijze zij vroegtijdig hun ervaringsdeskundigheid kunnen inzetten.
Tanny Gunter
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Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein (ASD) per 1 januari 2015

BIJLAGE 1

Adviesraad Sociaal Domein
WMO

Ouderen
Burgers met beperking Lichamelijk
Verstandelijk
Psychisch
Participatiewet Burgers met beperking Sociale minima
Arbeidsbeperking
Jeugdwet
Algemeen
met beperking
Psychisch
Samenleving Kerken
Wijkplatforms
Mantelzorgers

Adrie ten Brinke
Jan Bouw
Boudewijn Ridder
Tanny Gunter
Geurt Schut
Wim Oostenbrink
Addie Lassche
Tanny Gunter
Meo Wolswinkel
Cobi Hoogenhout
Cock van der Ende

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Arjen Bouwmeester
Thomas Kool
Cock van der Ende

VACATURE

VACATURE
Kees Blaak
Peter Kreekelenberg
Jannie Bosman

Speelveld Adviesraad Sociaal Domein
Gemeenteraad
Burgemeester & Wethouders
Gemeentelijke organisatie
adviezen:
formele
xxx
xx
communicatie
x
Adviesraad
Sociaal
Beleid, verordeningen in
Domein
het sociale domein

x xx xx
1. WMO

Achterban
consultatie
2. Participatiewet

benoemde doelgroepen
burgers met
burgers met
sociale
beperking
ouderen
arbeids
minima
Lich. Verst. Psych.
beperking
4. Samenleving

x xx x
x
3. Jeugdwet

jeugd (en ouders)

Burgers van de Gemeente Barneveld

Kerkelijke org.
Wijkplatforms
Mantelzorgers
Sportver./
onderwijsinstel.
(invullen via Jeugd)
…….
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