Concept-Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Barneveld
Datum: dinsdag 22 september 2020 / 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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Afwezig

Greetje Brugman

Wim Oostenbrink
Geurt Schut
Jan Vogel
Ben Oorsprong
Tanny Gunter
Natalie Pater
Wim Moggré

Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester.
-

De voorzitter heet een ieder welkom en is verheugd dat we in deze bijzondere corona-tijden toch bij
elkaar kunnen komen.
Gerard van Lanen is als intro aanwezig op uitnodiging van Geurt.
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Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris : Jan Vogel
Jan Boute
Bram Roggeveen

Verslagen ASD
2.1
Verslag ASD 23 juni goedgekeurd.
2.2
Actielijst besproken
▪ Afscheid Wim Oostenbrink is gepasseerd. Secretaris zal cadeaubon versturen
▪ Voorzitter: telefonisch overleg met wethouder(s) is niet gelukt
▪ Actielijst nieuwe leden: Ali Kapteijn, actie voorzitter
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Mededelingen
Geen mededelingen
4

Wethoudersoverleg voorzitter met wethouder(s) telefonisch

De voorzitter is niet in staat geweest om een telefonisch overleg gehad te hebben. Hij zal alsnog
proberen contact op te nemen.
Blijven de volgende punten staan voor eerstvolgend wethoudersoverleg op 3 november:
a)

Visie omgevingswet. Wat is de visie van de gemeente op de nieuwe omgevingswet?
a. 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.
b) Overleg CJG+gemeente+kerk&gezin: standpunt ASD melden:
a. 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.
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c)

Signaal afgeven dat doelgroep weinig of niet betrokken is bij sport&beweegakkoord. Ook
uitnodigingen worden niet altijd naar ASD verzonden.
d) Jaardocument 2019/2020, zie bijlage
e) Nav vergadering ASD: coulance toepassen bij indicaties en verslagen van ouders, zie punt 4.
f) Catalogus/ folders:
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. M.b.t 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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Presentaties/toelichtingen
Nathalie Ketelaar is aanwezig om een toelichting te geven op de huishoudelijke hulp.
Zij geeft aan dat vanaf 1-1-2020 er een abonnementstarief (€ 19,00/maand) is gekomen waardoor er
een toename is gekomen van het aantal cliënten (717 t.o.v. 597 in 2019), deels heeft ook Corona een
effect.
De doelstelling is “een schoon en leefbaar huis en een tevreden client “.
Er zijn 5 a 6 aanbieders actief in Barneveld waarvan de HdS en de buurtdiensten 90% bedienen.
De aanbesteding/inkoop gaat via “open huis procedure” waarbij de gemeente een gesprek heeft me
de aanbieders. De 2e overleg tafel gaat over de financiën. De insteek van de gemeente is dat het een
reëel tarief moet zijn. De inschrijvingen zijn van 18/8 tot 1/10.
Daarnaast signaleert Nathalie een toename van hulpmiddelen oa. trapliften. Ingezet wordt op
hergebruik/ 2e hands hulpmiddelen.
De voorzitter bedankt Nathalie voor de open en uitgebreide toelichting.
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Binnengekomen stukken
• 6.1.1 niemand van de ASD geweest
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Woonvisie 2020-2025
Namens de ASD zal Bram Roggeveen en Nathalie Pater aanwezig zijn op 29 september.
De secretaris zal de namen doorgeven.
Als er aanleiding is dan kunnen we een extra toelichting vragen op een van de volgende ASD vergaderingen.
8
Innovatieve thema’s
Akkoord dat deze besproken worden op 3 november tijdens het wethoudersoverleg
9

Vacatures/Samenstelling
9.1
Vacature ADS leden
• Mogelijke kandidaten:
▪ Henk van Diermen: Greetje zal contact met hem opnemen, zie ook 2.2

10 Financiën
De bankrekening moet een zakelijke rekening zijn dat is een voorwaarde van de KvK. Nu is het een privé
rekening. Belangrijk is dat de penningmeester er geen financieel risico mee loopt. Besloten wordt dat het in het
wethoudersoverleg besproken zal worden.
Jan Boute: Anita vd Glind is hiervan op de hoogte
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11

Achterbancontacten
• Geurt Schut: Bijeenkomsten zijn lastig, digitaal is eigenlijk geen optie. Besloten wordt dat evt kosten
zaalhuur via de ASD kunnen gefinancierd worden.
• Tanny: Het contact is erg moeilijk om contact te hebben met gemeenteambtenaren. Deze werken
allemaal thuis en zijn moeilijk bereikbaar. Zal ook worden meegenomen in het
wethoudersoverleg op 3 november.
• Jan Boute: vanuit mantelzorgcontact geeft hij aan dat ze vrezen voor de 2e golf. Ze gaan starten met
een campagne om het steunpunt onder de aandacht te brengen. 10/11 is de dag van de
Mantelzorg waarbij er acties komen om bij de mensen thuis iets te gaan brengen.
• Nathalie Pater: Be active en CJG: verbindingsambtenaar s Johan vd Zee. Er zijn wat stappen gezet om
op het sociale vlak iets voor de doelgroep autisme te organiseren. Het is ook een groeiende
doelgroep!
• Ben Oorsprong: vanuit de gehandicaptenraad: Week van de toegankelijkheid: zwembaden zullen
begin oktober beoordeeld worden.. Overige aandachtspunten zijn de oversteek bij Het Schaap
en of ze mee willen denken over de nieuwe balie op het gemeentehuis.

12 Rondvraag en sluiting
-

Gerard van Lanen: Is positief over de ASD en geeft aan dat hij zitting wil nemen in de
ASD. Welkom!
De volgende vergadering is op 27 oktober. Besloten wordt dat deze vervalt en dat 8
december de eerstvolgende vergadering zal zijn.
Agendapunt 8/12: jaarverslagen en acties 2021
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