Concept-Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Barneveld
Datum: dinsdag 18 februari 2020 / 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

1

Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris : Jan Vogel
Jan Boute
Bram Roggeveen
Greetje Brugman
Wim Oostenbrink
Geurt Schut
Jan Vogel
Ben Oorsprong
Tanny Gunter
Natalie Pater
Wim Moggré

Afwezig

Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester.
-

Bijzonder welkom aan Natalie Pater, zij heeft zich kandidaat gesteld voor de ASD.
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Verslagen ASD
2.1
Verslag ASD 11 december goedgekeurd.
2.2
Actielijst besproken en akkoord. Diverse uitnodigingen zijn verstuurd
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Mededelingen
Aanbesteding huishoudelijke ondersteuning en medische adviezen: agendapunt 12
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Presentaties/toelichtingen
• geen
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Wethoudersoverleg 12 november
N.a.v. verslag 12-11-2019 wethoudersoverleg: Overleg CJG+Gemeente+ Kerk&gezin. Er zal geen vast lid
toegevoegd worden aan dit overleg maar afhankelijk van de agenda zal er een lid van de ASD deze vergadering
bijwonen.
Bespreekpunten 17 maart 2020:
1. Visie omgevingswet
2. Overleg CJG+gemeente+kerk&gezin: standpunt ASD melden
3. Signaal afgeven dat doelgroep weinig of niet betrokken is bij sport&beweegakkoord. Ook
uitnodigingen worden niet altijd naar ASD verzonden.
4. Jaardocument 2019/2020
5. Catalogus/ folders, zie agendapunt 9
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Binnengekomen stukken
• 6.1.1 Natalie is bij de bijeenkomst sport en beweegakkoord geweest. Er zijn inmiddels al 3
bijeenkomsten geweest. Natalie doet kort verslag over de bijeenkomst (2e) waar zij is geweest.
Het valt haar op dat er wel van/met de aanbieders gesproken wordt; de doelgroep is hier niet of
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•
•
7

weinig bij betrokken. In het wethoudersoverleg dit signaal afgeven, evenals het feit dat de ASD
maar één uitnodiging heeft ontvangen
6.2.2. besloten wordt om geen abonnement op Zorgbelang te nemen.
6.3.3 afgelopen vrijdag is gesproken over nieuwe wet zorg en dwang; Bram Roggeveen zal info
naar secretaris sturen.

Vacatures/Samenstelling
7.1
Vacature ADS leden
• Natalie Pater stelt zich voor en wil de plaats van Erika innemen in de ASD, van harte
welkom!
• Vacatures wijkplatform blijft vooralsnog. Wim gaat verhuizen naar Portugaal en zal in april
afscheid nemen van de ASD. Geurt zal contact opnemen met mogelijke kandidaat.
• De functie van penningmeester zal overgenomen worden door Jan Boute.
• Mbt de procedure zal het reglement nagekeken worden en zo nodig aangepast worden,
actie secretaris en voorzitter
7.2
Rooster van aftreden
Er is wat onduidelijkheid over de jaartallen van aftreden. Besloten wordt dat de termijn in principe
verloopt op 31 december. Het volgende wordt besloten: “intrede vóór 1 juli van het betreffende jaar
wordt de 1e termijn gerekend vanaf januari van hetzelfde jaar, intrede na 1 juli wordt gerekend als
intrede op 1 januari van het opvolgend jaar”. De secretaris maakt een nieuw rooster van aftreden.
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Jaarplannen
Het jaardocument wordt besproken en correcties en aanvullingen verwerkt door de secretaris.
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Brieven/ folders ter beoordeling
Besloten wordt de volgende procedure te gebruiken:
De secretaris stuurt de mail/tekst van de folder/brief door aan de ASD leden en vraagt te reageren
voor een bepaalde datum.
Alle ingezonden reacties stuurt de secretaris één op één door.
De ingezonden reacties worden geagendeerd op de eerst volgende ASD vergadering.
De folders van de catalogus worden besproken en de ASD is van mening dat het geen catalogus is maar een
samenraapsel van verschillende folders en overzichten. Mbt PGB ziet de ASD een aantal onvolkomenheden die
niet stroken met de huidige wet en regelgeving. GGZ-folder: graag de wachtlijst noemen want die is er zeker
wel.
De ASD blijft van mening dat inhoud van de folders voor de doelgroep moeilijk is te lezen, graag in eenvoudige
taal! De ASD vraagt zich af of de communicatie afdeling betrokken is bij deze folders. Besloten wordt om een
vertegenwoordiging uit te nodigen.
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Financiën
•
Verantwoording 2019 van de penningmeester en het verslag kascommissie worden
vastgesteld.
•
De kascommissie 2020: Bram Roggeveen en Greetje Brugman
•
Begroting 2020 inclusief toelichting besproken en vastgesteld. De penningmeester zal
kascontrole en begroting doorsturen naar de gemeente.
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Achterbancontacten
• Ben Oorsprong: App. Ongehinderd: de kosten hiervoor worden geanalyseerd, verder info volgt.

12 Aanbesteding Huishoudelijke ondersteuning en medische adviezen
Op dit moment heeft de ASD geen aanbevelingen, wel zullen de achterbannen geraadpleegd worden voor
signalen. Graag horen we vervolgprocedure, ook in verband met de agenda van de ASD.
13

Rondvraag en sluiting
• Ben Oorsprong: Kent iemand die een Wajong uitkering heeft en haar ervaringen graag wilt delen. Wim
en Geurt: Zij is van harte welkom bij de achterban participatie.
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