Concept-Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Barneveld
Datum: dinsdag 11 december 2019 / Tijd: 19:30 – 22:00 uur / Locatie: vergaderruimte ‘Voorthuizen‘
Contact: Secretaris Jan Vogel / 06-46367184 / secretaris@asdbarneveld.nl
Vertegenwoordiging

Mantelzorgers
Wmo / Ouderen
Participatiewet
Wmo - Lichamelijke en
verstandelijke beperking
Wmo / Jeugdwet / Psychiatrische
aandoening
Kerken
Gasten
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Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris : Jan Vogel
Jan Boute
Bram Roggeveen
Greetje Brugman
Wim Oostenbrink
Geurt Schut
Jan Vogel
Ben Oorsprong
Jan Bouw
Tanny Gunter

Afwezig

Wim Moggré

Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester.
-

Geen bijzonderheden

2

Verslagen ASD
2.1
Verslag ASD 29 oktober goedgekeurd. Benoemingsbrief Ben Oorsprong is verstuurd
2.2
Actielijst besproken en akkoord
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Mededelingen
• Geen aanvullingen tov de agenda
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Presentaties/toelichtingen
• geen

5
Wethoudersoverleg 12 november
N.a.v. het wethoudersoverleg:
•
•
•
•
•

Er is nog geen verslag binnen van dit overleg.
N.a.v. bijeenkomst ouderenzorg: de gemeente had hierin niet de regie. De ASD zal zeker op de hoogte
gehouden gaan worden.
N.a.v. clientervaringsonderzoek: de actiepunten hebben de aandacht van de gemeente zonder dat zij
hierbij concreet worden.
N.a.v Wijkplatformoverleg: de ASD krijgt in het vervolg de uitnodiging
N.a.v Leeswijzer: Hier heeft de ASD aandacht voor gevraagd en de uitspraak is dat wij concept brieven
krijgen toegezonden om “mee te lezen” en van advies te voorzien.
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Binnengekomen stukken
• 5.3.2 verslag werkgroep werk en inkomen: Er volgt een toelichting over een experiment in de
gemeente Barneveld met ook Menzis, met een zgn. Blokchain over zwemabonnementen e.a. Dit
is zeker interessant vanwege het bereiken de toekomstige mogelijkheden.
• Er volgt hierna nog een discussie over bijdragen van de gemeente over excursies voortgezet
onderwijs en de verhoging van de zorgtoeslag en de compensatie hiervan.
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Vacatures/Samenstelling
7.1
Vacature ADS leden
• Ben Oorsprong is nu definitief de opvolger van Jan Bouw.
• Vacatures wijkplatform en vervanging Erika blijven vooralsnog. Tanny heeft binnenkort een
gesprek met een mogelijke kandidaat.

8

Jaarplannen
• De jaarplannen van de verschillende sectoren worden besproken. Vanuit de ouderen is het
jaarplan 2020 al aangeleverd. De anderen zullen dit in januari inleveren bij de secretaris.
• 1 x per jaar de jongerenraad uitnodigen om elkaar bij te praten. Zij hebben inmiddels ook een
goede plek “veroverd” bij de gemeente en dat is zeer positief. Besloten wordt om de
jongerenraad uit te nodigen voor de vergadering in juni en de jaarlijkse barbecue.

9
Omgevingswet
Wim Oostenbrink is bij een bijeenkomst hierover geweest. De nieuwe omgevingswet vervangt diverse andere
wetten en heeft daardoor ook impact op onze doelgroepen. Wat is de visie van de gemeente Barneveld? Er zijn
in 2019 wel activiteiten geweest bijvoorbeeld Barneveld centrum. Afgesproken wordt dat dit een gesprekspunt
wordt in het volgende wethoudersoverleg.
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Achterbancontacten
• Wim Moggré vraagt of er een lijst is met alle kerkadressen. Deze is niet bij de ASD aanwezig
• Tanny Gunther geeft info over het project “kansrijke start” en de valleidialoog van 19/11 met als
thema “zorgen om geld”. Jan Boute en Tanny participeren in de werkgroep[ jongeren met schulden.
• Jan Bouw/ Ben Oorsprong: Jan wordt de nieuwe voorzitter van de ADF, er staan twee nieuwe
afspraken in januari met Anita v.d Glind gepland. Been geeft toelichting op de activiteiten van de
gehandicaptenraad.

11 Afscheid Jan Bouw
De voorzitter blikt terug op de lange periode, vanaf 2007, waarbij Jan lid is geweest van eerst de WMO-raad en
nu de ASD. Jan heeft veel voor de ASD maar met name voor zijn achterban mogen beteken en dit wordt zeer
gewaardeerd.
Jan geeft aan dat hij dit werk altijd met plezier heeft gedaan en vertelt nog enkele herinneringen; een stuk
“historie” vertrekt!
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Rondvraag en sluiting
• Geen vragen
• De voorzitter sluit de vergadering en alle leden ontvangen een eindejaar attentie waarvoor Wim (en
zijn vrouw) hartelijk bedankt worden.
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