Concept-Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Barneveld
Datum: dinsdag 5 april 2022 / Tijd: 19:30 – 22:00 uur / Locatie: gemeentehuis Barneveld
Contact: Secretaris Jan Vogel / 06-46367184 / secretaris@asdbarneveld.nl
Vertegenwoordiging

Mantelzorgers
Wmo / Ouderen

Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris : Jan Vogel
Jan Boute
Bram Roggeveen

Afwezig

Alie Kaptein
Participatiewet
Wmo - Lichamelijke en
verstandelijke beperking
Wmo / Jeugdwet / Psychiatrische
aandoening
Kerken
Gasten
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Jan Vogel
Ben Oorsprong
Natalie Pater
Wim Moggré
Marianne Kraaijeveld en Marcel Naus via teams
Anita vd Glind en wethouder H. van Dalen

Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester.
-

De voorzitter heet een ieder welkom
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Verslagen ASD
2.1 Verslag ASD 22 februari 2022 goedgekeurd.
2.2 Actielijst besproken en aangepast
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Mededelingen
Geen bijzonderheden,
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Overleg met wethouder H. van Dalen

De ASD waardeert dat de wethouder op de vergadering aanwezig is en er worden een aantal
punten besproken:
-

Participatiewet bestaat deze werkgroep nog en afvaardiging naar ASD? Dit is voor
iedereen onduidelijk. Is G. van Lanen nog de contactpersoon? Anita zal dit
checken. Het zou jammer zijn als deze werkgroep niet meer functioneert.
Samenstelling en functioneren Seniorenraad: Bram Roggeveen geeft een
toelichting over de huidige situatie. Het is een grote vergadering met veel
professionele leden en ook de ouderenbonden. Hoe efficiënt is dit en is dit nog wel
wenselijk? De rollen van alle partijen zouden duidelijker gedefinieerd moeten
worden en de wethouder adviseert om hier een externe ondersteuner bij te betrekken en

wil daarvoor middelen beschikbaar stellen.
-

Evaluatie Corona/lockdown, wat liep goed en wat zijn de verbeterpunten, wat
opmerkingen: moeilijke periode achter de rug en hebben we de
ondersteuningsvragen goed in beeld? De ASD heeft weinig contacten kunnen
hebben en nu zo net na de lockdowns kunnen er best wat extra hulpvragen
komen. Signalen vanuit de gemeente richting de ASD zou ook wenselijk zijn. Het
blijft moeilijk om mensen te bereiken. Voorlichting blijft erg belangrijk en fijn dat
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de gespreksvoerders weer thuis mogen komen bij de mensen. Speelt de
“energiearmoede” ook in Barneveld?

-

Gezondheidshuis: is niet het initiatief van de gemeente mar van andere partijen.
www.gezondheidshuisbarneveld.nl

5 Adviezen/toelichting
Kennismaking met Marcel Naus (onafhankelijk vertrouwenspersoon) . Hij geeft een toelichting over
zijn achtergrond en werkzaamheden. Aandacht vraagt de vindbaarheid op de website en om een
goede folder/flyer te maken. Er zal jaarlijks een rapport opgemaakt worden en dit zal naar de ASD
toegestuurd worden.
Kennismaking met Marianne Kraaijeveld, zij is interim teamleider WMO en zal tot minimaal het einde
van het jaar deze functie vervullen. Zij geeft wat informatie over haar achtergrond en wat haar eerste
indruk van de gemeente Barneveld is. Ook werden er wat acties en werkzaamheden met de ASD
uitgewisseld waaronder het clienttevredenheidsonderzoek.
6

Binnengekomen stukken

Geen bijzonderheden
7

Werkproces

Werkproces : akkoord met de aantekeningen van Arjen en de opmerking dat de kerken ook
vertegenwoordigd zijn.
8 Alliantie ouderenmishandeling
Alie Kaptein en Bram Roggeveen zijn geweest. Op zich een goed initiatief maar de ASD ziet niet
vanwege haar positie een reden om deze alliantie te tekenen.
9 Jaarplan 2021-2022
Deze wordt vastgesteld
10 Vacatures/Samenstelling
Vacature ADS leden
kandidaat lid J. Ouwehand zal volgende keer aanwezig zijn.
11 Financiën

Geen bijzonderheden
12 Achterbancontacten
Natalie Pater: Groepje opstarten vanuit diverse organisaties en deze week is Autisme week
Jan Boute: geeft wat info over Bronveld en hulp aan elkaar. Deze krijgen een nieuw pand in 2024
Wim Moggré: verbazend dat er zo weinig hulpaanvragen zijn.
13 Rondvraag en sluiting
Besloten wordt om een abonnement te nemen op de digitale versie van de Barneveldse krant en die
voor alle leden beschikbaar te stellen

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