Concept-Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Barneveld
Datum: dinsdag 23 juni 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

Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester.
-
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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
Tanny Gunter
Natalie Pater
Wim Moggré

De voorzitter heet een ieder welkom en is verheugd dat we in deze bijzondere corona-tijden toch bij
elkaar kunnen komen.
Verslagen ASD
2.1
Verslag ASD 18 februari goedgekeurd.
2.2
Actielijst besproken en akkoord. Geen bijzonderheden
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Mededelingen
Geen mededelingen
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Ingekomen overlegpunten ASD
Jeugdzorg: Er worden van ervaringen uitgewisseld met centrum voor jeugd en gezin e.a.:
o In het begin erg rustig maar later was er meer vraag
o Er is een goede zorginfrastructuur is de ervaring en er zijn korte lijntjes met de gemeente
o Nu minder bureaucratisch en dat is erg prettig en “dat moet het nieuwe normaal worden!”
o Er zijn veel verschillende doelgroepen en er zijn ook groepen die het erg moeilijk hebben,
bijvoorbeeld dat kinderen én ouders thuis zijn, structuur die wegvalt en er is veel
onduidelijkheid.
o Veel zorg viel stil en kinderen vielen terug in oud gedrag
o “zwakke ouders” zoeken vrijwel geen hulp/ “zitten in de overlevingsstand”
o Samenvattend verschillende geluiden van verschillende doelgroepen
o Indicaties lopen af en ouders hebben andere zaken aan hun hoofd. Leg geen druk op de
ouders!
o Het advies van de ASD is om coulance toe te passen op verslagen/indicaties + extra tijd en
inzet bij terugval. Dit wordt meegenomen in het wethoudersoverleg
Schouw centrum: De schouw is doorgegaan en Ben geeft aan dat er niet veel uit kwam. Ook de
middenstand ontbrak
App ongehinderd: werkt niet zoals het gewenst is
Kwetsbare inwoners: Greetje Brugman Is er meer armoede, de voedselbank heeft iets meer
gebruikers. Wel meer aanbod. Vanuit het diaconale netwerk is geen toename geconstateerd.
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Wethoudersoverleg voorzitter met wethouder(s) telefonisch
1.

Visie omgevingswet. Wat is de visie van de gemeente op de nieuwe 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.

2.

Overleg CJG+gemeente+kerk&gezin: standpunt ASD melden:
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.

3.
4.
5.
6.

Signaal afgeven dat doelgroep weinig of niet betrokken is bij sport&beweegakkoord. Ook
uitnodigingen worden niet altijd naar ASD verzonden.
Jaardocument 2019/2020, zie bijlage
Nav vergadering ASD: coulance toepassen bij indicaties en verslagen van ouders, zie punt 4.
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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Binnengekomen stukken
• 6.2.4. Innovatiemogelijkheden: Diverse mogelijkheden worden genoemd. Tanny zal een 1 e aanzet
maken op de mail. De overige ASD leden zal dit aanvullen. De secretaris zal dit daarna versturen.
•
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Vacatures/Samenstelling
7.1
Vacature ADS leden
• Afscheid Wim heeft helaas niet kunnen plaats vinden. Ook vanwege de ziekenhuis opname
van Wim. Het gaat nu wel wat beter met hem.
• Mogelijke kandidaten:
▪ Gerard van Lagen: Geurt zal contact met hem opnemen
▪ Henk van Diermen: Greetje zal contact met hem opnemen

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
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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.
9

Financiën
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Achterbancontacten
• Jan Boute: vanuit mantelzorgcontact geeft hij aan dat in deze tijd er veel contact gemist word maar
dat er ook mooie initiatieven zijn in de gemeente van bijvoorbeeld belmaatjes.
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Rondvraag en sluiting
• Nathalie: CJG wil iets voor kwetsbare jongeren opzetten + Be-active in Villa
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