Concept-Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Barneveld
Datum: dinsdag 22 juni 2021 / Tijd: 19:30 – 22:00 uur / Locatie: Welzijn Barneveld, Wilhelminastraat
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
Alie Kaptein

Afwezig

Jan Vogel
Ben Oorsprong
Natalie Pater
Wim Moggré
Ali Essousi

Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester.
-

De voorzitter heet een ieder welkom: fijn dat we weer na zo lange tijd kunnen vergaderen. Alie
Kaptein wordt in het bijzonder welkom geheten, fijn dat ze toetreedt tot de ASD!
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Verslagen ASD
2.1
Verslag ASD 8 december 2020 goedgekeurd.
2.2
Actielijst besproken en aangepast
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Mededelingen
Geen mededelingen
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Wethoudersoverleg 29 juni

De volgende punten worden genoteerd:
1.

nav vraag ondersteuning ASD: we zien dat er veel stukken op ons afkomen en deze zijn zonder
toelichting moeilijk om hier een advies over te geven. Ook zien wij dat we soms als "sluitstuk"
meegenomen worden terwijl we graag ook in het proces betrokken zijn. Graag willen we hier een
gesprek over.
2. nav advies ASD over jeugdzorg: we hebben hier een goed gesprek over gehad maar graag willen we
weten waaraan ouders moeten voldoen om zelf voor de zorg in aanmerking te komen. er zou een
overzicht komen.
3. Situatie Scherpenzeel en diverse mails hierover: wij nemen dit ter kennisgeving aan en ondernemen
hierin geen verder acties
4. Vacatures ASD o.a Participatiewet en wijkplatforms
5. Voor en na corona. een korte terugblik en vooruitzicht hoe heeft de ASD het ervaren en hoe de
gemeente en wat nemen we mee naar de toekomst.
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A. nav advies jeugdzorg
Er is een gesprek geweest met Loes Mulder en Els van Beurden waarbij vanuit de ASD Arjen, Natalie en Jan
aanwezig waren. Dit was een constructief en verhelderend gesprek. Afgesproken werd dat Natalie contact zou
opnemen met Els om eea wat nader te verklaren. Natalie geeft aan dat gezien haar eigen situatie/aanvraag dit
gesprek uitgesteld is tot na besluitvorming hierover. Daarnaast heeft Ben Oorsprong ook een intensief
telefonisch contact gehad met mw. L. Natalie neemt deze opmerkingen ook mee in het gesprek.
B. geen reacties
C. ondersteuning ASD: zie bespreekpunt wethoudersoverleg
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Binnen gekomen stukken en advies aanvraag Visie en beleidskader MO Valleiregio
De ASD kan zich vinden en ondersteunt de hoofdlijnen van dit advies. Graag zien wij een evaluatie over een jaar
en een terugrapportage hiervan.
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Presentaties/toelichtingen door Ali Essousi

a. Buurtgerichte aanpak: de wens is een analyse per buurt te maken waardoor er een meer gerichte aanpak
mogelijk is. In de 1e fase zullen er buurtscans gemaakt worden en in de 2e fase een pilot uitgezet worden om te
kijken of het werkt. In het najaar zal hier mee gestart worden waarbij ook de buurtplatforms ingeschakeld
zullen worden
b. Ambulante gezinsbegeleiding: De achterliggende gedachte is om een bredere geïntegreerde aanpak mogelijk
te maken waarbij de gezinsondersteuners van het CIGJ ingezet gaan worden. Minder officiële beschikkingen/
minder bureaucratie/kosten besparing of juist efficiëntere inzet met beschikbare gelden. Er zijn ongeveer 90
kinderen in de jeugdhulp waarbij 20 aanbieder betrokken (waren). Ook de communicatie met de scholen zal
beter opgezet kunnen worden.
c. Hospitaatje: “Onderdak met aandacht”. Het betreft hier iemand die iets ouder is dan 18 en klaar is met
jeugdhulp maar waarbij de stap naar volledige zelfstandigheid te groot is. Zij hebben een netwerk nodig op de
weg naar volwassenheid. Dmv een gastgezin waarbij het CIJG de spil is wordt deze positieve innovatie ingezet.
Ali Essousi wordt hartelijk bedankt voor de open en informatieve toelichting.
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Jaardocument 2021
Wordt zonder opmerkingen vastgesteld
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Vacatures/Samenstelling
Vacature ADS leden
• Alie Kaptein wordt toegevoegd bij vertegenwoordiging ouderen/WMO
• Blijft over een aantal vacatures en dit zal in wethoudersoverleg besproken worden

10 Financiën
Kascommissie is akkoord met de verantwoording en de vergadering gaat hier akkoord mee en ook met de
begroting 2021.
11 Corona en ASD
Door de corona vergaderen we minder en ook de achterban contacten verlopen moeizamer. We signaleren ook
geen grote problemen en dat is positief. Hoe ervaart de gemeente dit en hoe gaat dit na de corona periode
verder? De ASD is van mening dat het mensenwerk blijft!
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Achterbancontacten en rondvraag
• Jan Boute: Er is een nieuwe jeugdmedewerkster bi Welzijn Barneveld: Paulien vd Beek. Op 10
november is er de dag van de jonge mantelzorger
• Ben Oorsprong: via de mail heeft hij de volgende punten:
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•
•

•

•

•

1. Valleihopper contacten lopen en ik zal door Anita vd Glind worden geïnformeerd. (indien ik
vóór 1 augustus geen bericht heb ontvangen volgt er een reminder.)
2. De brief 6.2.2 advies Jeugdzorg gemeente Barneveld dec 2020.pdf verwoord voor een groot
gedeelte hetgeen mevrouw L mij vertelde. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord vd
gemeente.
3. GRB achterban update:
Buitenzwembad Barneveld is in oktober 2020 getoetst op de toegankelijkheid. Vrijwel alle
bevindingen zijn opgepakt en inmiddels uitgevoerd. Er is een rolstoel vriendelijke baan
aangelegd om bij het grote bad te kunnen komen. De mindervalide kleedkamer heeft geen
drempel meer. De toegangsweg vanaf het parkeerterrein is nu voorzien van een
rolstoelvriendelijke oprit en de geleidetegels liggen nu volgens de norm. De diverse ronde,
betonnen zitblokken zijn voorzien van contrasterende witte verf.
Schouw centrum Barneveld: Op maandag 21 juni 2021 zal er weer een schouw plaatsvinden
van het centrum van Barneveld. Helaas kan de GRB hier niet bij aanwezig zijn. Wel zijn er
meldingen gemaakt betreffende het foutief parkeren van fietsen in de doorgang t.h.v. De
Hebberd / Schaap. Ook is de inmiddels beruchte oversteek op deze plek nog steeds een
gevaar.
Week van de toegankelijkheid - 4 t/m 8 oktober 2021: Als actie is besloten het recreatiegebied
Zeumeren te toetsen.

De voorzitter bedankt een ieder voor de vergadering en wenst iedereen een goede vakantieperiode toe.
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