Concept-Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Barneveld
Datum: dinsdag 26 oktober 2021 / Tijd: 19:30 – 22:00 uur / Locatie: Gemeentehuis 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
Ivo Tilanus

Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester.
-

De voorzitter heet een ieder welkom: fijn dat we weer na zo lange tijd kunnen vergaderen in het
gemeentehuis. Helaas zonder Greetje Brugman, zij heeft om persoonlijke redenen en verhuizing
bedankt voor het lidmaatschap van de ASD.
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Verslagen ASD
2.1
Verslag ASD 22 juni 2021 goedgekeurd.
2.2
Actielijst besproken en aangepast
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Mededelingen
De voorzitter en secretaris geven een toelichting als voorbereiding bij punt 4
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Overleg met wethouder
Helaas is de wethouder verhinderd vanwege ziekte. Wordt doorgeschoven naar vergadering 6 december.
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Binnengekomen stukken
6.1 Ben Oorsprong heeft dit deels gevolgd.
6.1.2 De secretaris zal positieve reactie versturen naar de ASD Scherpenzeel
6.3 Ben Oorsprong geeft hierbij een mondelinge toelichting bij agendapunt 9 achterban contacten

6

Presentaties/toelichtingen: Nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Barneveld en
toelichting door Ivo Tilanus
Ivo Tilanus is juridisch adviseur Sociale Domein en hij geeft een toelichting op de wijzigingen. De volgende
zaken worden besproken/toegelicht:
De verordening uit 2014 is tekstueel aangepast aan de doelgroep
Sluit beter aan bij mensen in hun “eigen kracht zetten”. Bijv. Om jongeren zelfstandig te laten reizen.
Het overleg is beter geregeld/vastgelegd
Geloofsovertuiging wordt zeker meegenomen in de keuzes en dichtstbijzijnde school kan anders zijn
dan het best passend. Hiervoor kunnen deskundigen ingeschakeld worden indien gewenst.
Er maken 298 leerlingen gebruik van aangepast vervoer en 108 leerlingen krijgen ondersteuning bij OV
vergoeding/fietsvergoeding of eigen vervoer.
Geprobeerd wordt om binnen het vervoer de oplossing te zoeken bij de wangedrag of de dynamiek in
de bus.
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-
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Natalie heeft nog diverse opmerkingen n.a.v. de tekst en afgesproken wordt dat zij deze opmerkingen
naar Ivo stuurt. Ivo zal hierop antwoorden en deze naar de secretaris ASD sturen.
Ivo wordt hartelijk bedankt voor de toelichting.

Vacatures/Samenstelling
Vacature ADS leden
• Alie Kaptein wordt in plaats van Greetje Brugman toegevoegd bij vertegenwoordiging
ouderen/WMO
• Vacature participatie blijft lastig om in te vullen ook omdat het niet duidelijk is hoe de
participatieraad functioneert.
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Financiën
Geen bijzonderheden
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Achterbancontacten en rondvraag
Vanuit gehandicaptenraad:
o Adviesaanvraag valleihopper: Ben zit “er boven op”
o 9 okt week van de toegankelijkheid en schouw. Ben geeft een toelichting. Het is een VN
verdrag en dit is ook besproken met wethouder van Dalen. Het blijft continue de aandacht
vragen!
o Verkeersvisie-centrum: hier is de senioren en gehandicaptenraad geweest. Ze zijn ook
uitgenodigd voor een overleg mbt parkeerproblemen
o Aantal projecten woningstichting gaan niet door ivm verhoging bouwkosten
Natalie: weinig activiteiten ontbijtjes Meerwaarde waarbij QR code nodig is. Aan de andere kant ziet
ze dat diverse activiteiten weer worden opgepakt. Na overleg over de jeugdzorg zou er nagestuurd
worden waaraan ouders aan moeten voldoen. Dat is nog niet gedaan.
Jan Boute: dag van de mantelzorg 10 november. Op 15 november heeft een gesprek met de nieuwe
beleidsmedewerker
Alie/Bram: activiteiten worden weer langzaam opgepakt nu het weer mogelijk is.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.
-
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