Concept-Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Barneveld
Datum: dinsdag 22 februari 2022 / Tijd: 19:30 – 22:00 uur / Locatie: Welzijn Barneveld
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
Alie Kaptein

Afwezig

Jan Vogel
Ben Oorsprong
Natalie Pater
Wim Moggré

Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester.
-

De voorzitter heet een ieder welkom, gelukkig kunnen we weer fysiek vergaderen!
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Verslagen ASD
2.1 Verslag ASD 26 oktober 2021 goedgekeurd.
2.2 Actielijst besproken en aangepast
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Mededelingen
Geen bijzonderheden
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-

Overleg met wethouder 14 maart 2022
Bespreekpunten bestuurlijk overleg 14 maart:
o Evaluatie Corona/lockdown, wat liep goed en wat zijn de verbeterpunten?
meenemen: bereikbaarheid gemeente
o Voorbereiden 5 april waarbij wethouder aanwezig is bij de vergadering van de ASD
▪ Participatiewet bestaat deze werkgroep nog en afvaardiging naar ASD?
▪ Samenstelling en functioneren Seniorenraad
▪ Gezondheidshuis Barneveld

5 Adviezen/toelichting
Reactie n.a.v. toelichtingen: aangeleverde schriftelijke toelichting is voldoende. Verder geen vragen
of opmerkingen
6 Binnengekomen stukken
6.1.1 Gehandicaptenraad is bij fractie CU geweest. Alleen de CU is actief betrokken hierbij. CDA en
CU hebben info opgehaald m.b.t. schuldhulpverlening. Verder weinig of geen contacten gehad
6.2.1 Sport en cultuur: Ben Oorsprong is hier geweest. Dit is niet echt interessant voor de ASD
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7 Jaarplan 2021-2022
Deze is besproken en aangevuld. Op 5 april zal deze geagendeerd en vastgesteld worden.
8 Vacatures/Samenstelling
Vacature ADS leden
Er is onduidelijkheid over de werkgroep participatiewet. Bestaat deze nu nog wel en wie
hebben hier zitting in? Zal meegenomen worden in overleg met wethouder.
- Vacature: vertegenwoordiging psychiatrische aandoening: Natalie heeft schriftelijk
aangegeven dat zij het moeilijk vindt om hier invulling aan te geven. Er worden wat
suggesties gedaan zoals Stimenz en Bram Roggeveen biedt aan Natalie hierbij te helpen.
9 Financiën
De vergadering gaat akkoord met het financieel overzicht 2021.
10 Notitie seniorenraad, zie bijlage 6.2.2
Dit is een grote groep van wel 12-14 leden. Waarin Welzijn Barneveld en de gemeente participeren.
De seniorenraad geeft aan dat zij de Seniorenraad niet willen opheffen maar het moet kleiner en
anders. Besloten wordt om dit mee te nemen in het gesprek met de wethouder.
11 Achterbancontacten
Vanuit Gehandicaptenraad:
- Peter de Bliek is VN ambassadeur geworden. Hij zal uitgenodigd worden om dit toe te
lichten.
- Er is goed contact met de gemeente m.b.t. toegankelijkheid verbouw en nieuwbouw
- Daarnaast diverse gesprekken/adviezen: openbare toiletten, doorgang voetgangers
ruimzicht naar centrum, fietsparkeren etc.
12 Rondvraag en sluiting
-

website: Ben Oorsprong zal dat van Jan Vogel overnemen

De voorzitter bedankt iedereen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.
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