Concept-Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Barneveld
Datum: dinsdag 8 december 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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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
Mirjam van Ravenswaaij

Afwezig

Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester.
-

De voorzitter heet een ieder welkom: fijn dat Greetje weer aanwezig is en dat het voor Geurt en Tanny
de laatste vergadering is na zoveel jaren bij de ASD.
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Verslagen ASD
2.1
Verslag ASD 22 september goedgekeurd.
2.2
Actielijst besproken en Gerard van lanen heeft vanwege gezondheidsredenen bedankt voor het
lidmaatschap bij de ASD.
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Mededelingen
Geen mededelingen
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Vergaderdata 2021
-
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De volgende vergaderdata worden vastgesteld: Dinsdagen 16 februari, 20 april, 22 juni, 14 september,
26 oktober en 7 december 2021.
De overleggen met wethouders zijn gepland op 16 maart, 29 juni en 23 november, allen van 15.3017.00. Vanuit de ASD zullen hierbij aanwezig zijn: Arjen Bouwmeester, Ben Oorsprong en Jan Vogel.
Presentaties/toelichtingen

a. GRB inspectie looproute:
Ben laat een informatief filmpje zien over de looproute bij rotonde bij “de stoel”. Het geeft duidelijk
aan wat de problematiek is en wat er gebeurd als de situatie plotseling veranderd. Fijn dat de GRB dit oppakkt!
b. Mw. R. is op verzoek van Natalie Pater uitgenodigd en verteld haar eigen ervaringen en die van andere
ouders m.b.t. de problematiek van de jeugdzorg in Barneveld. Zij schetst het volgende:
Als ouders moet je eindeloos verantwoording afleggen en bewijzen aanleveren, ook als er als een
diagnose is vastgesteld. Je moet als ouder zeer adequaat zijn en er “boven op zitten”. Dit alles kost
enorm veel energie bij de ouders en de draagkracht staat enorm onder druk.
Bij afwijzing van het PGB (sociaal netwerk) wordt er geen uitleg of toelichting gegeven, ook zijn de
voorwaarden niet helder en transparant.
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-

In de corona-periode is er geen persoonlijk contact meer met de gemeente; ouders krijgen geen
antwoorden en ze worden soms respectloos bejegend via de telefoon.
Er zijn veel wisselingen en steeds weer andere gesprekvoerders en aan de deskundigheid van deze
personen wordt soms getwijfeld.
Na zgn. keukentafelgesprekken duurt het maanden voordat er een verslag is en inmiddels is dan vaak
de situatie veranderd/ verslag en kloppen niet meer en is de gegeven verlenging ook bijna verstreken.
Dit proces is al jaren gaande en ouders “haken af” of voelen zich genoodzaakt om juridische stappen
te ondernemen.

Hierna bediscussieert de ASD de aangegeven problematiek en signaleert het volgende:
Het zijn bekende patronen die jaren geleden ook al speelden. Er is in het verleden hiervoor veel
aandacht geweest maar mede door de corona-crisis wordt het duidelijk dat dit nog niet is opgelost!
Het is buitengewoon triest dat ouders nu zich genoodzaakt voelen om juridische stappen te zetten of
de stap te zetten naar de kinderombudsman.
Uitgangspunt moet zijn dat het kind centraal gesteld moet worden en sta rondom de ouders die het in
deze tijd al zo dubbel moeilijk hebben. Maak gebruik van ervaringsdeskundigen! Het lijkt erop dat de
financiën belangrijker zijn dan de ondersteuning.
Het kan niet zo zijn dat ouders onheus bejegend worden aan de telefoon en dat het maanden duurt
voordat er verslagen opgestuurd worden. Goede communicatie en betrokkenheid zijn in deze periode
juist extra nodig.
Ouders met een sociaal netwerk vallen nu tussen wal en schip omdat je niet in het systeem past: je
regelt en kan zelf teveel.
Jammer dat er geen heldere voorwaarden zijn en dat er geen terugkoppeling hierover is.
De ASD formuleert dit advies:
Op onze laatste vergadering van het jaar is door een inwoner van de gemeente Barneveld gebruik gemaakt van
de mogelijkheid onze vergaderingen bij te wonen en daarbij ons mee te nemen met haar
persoonlijke ervaringen en de problematiek van de jeugdzorg in Barneveld. Bij enig doorvragen blijkt het zeker
niet om een enkel incident te gaan maar frequenter voor te komen (lotgenoten delen ervaringen ook met
elkaar zo blijkt).
De ASD spreek haar zorg uit over:
o Houding en gedrag van de gemeentelijke woordvoeders.
o Communicatie met ouders in deze crisisperiode. Langdurige termijnen van verslagen, waarbij
de wettelijke termijnen worden overschreden.
o Onduidelijkheid over PGB-voorwaarden en afwijzingen
o (Over)belasting van ouders in deze crisisperiode
De AD adviseert de gemeente om deze signalen, die zowel het proces als de inhoud betreffen, zeer serieus te
nemen en spoedig actie te ondernemen omdat deze haaks staan op het gemeentelijk beleidsprogramma. De
ASD signaleert dat ouders zich onvoldoende gehoord voelen en dat de zorg en ondersteuning onder de maat is.
Hierdoor is er een situatie ontstaan dat ouders deels afhaken of zich genoodzaakt voelen om juridische stappen
te ondernemen ten opzichte van de gemeente ondanks dat daar extra kosten aan verbonden zijn.
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Binnengekomen stukken
Toevoegen 6.3.2.Notulen klankbordgroep 25-11 is nagezonden
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Wethoudersoverleg
Nav het verslag: we zien dat sommige punten wat gedateerd en niet meer relevant waren en we hopen
dat we komend jaar regelmatiger het overleg hebben. Aan de andere kant zou het goed zijn dat we door
de gemeente beter benut zouden worden.
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Presentaties/toelichtingen
Verschoven naar volgende vergadering in 2021
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Folders

De ASD adviseert een "voor-flyer" te maken bij de folders met eenvoudige en begrijpelijke taal. Individuele
leden kunnen nog een reactie op de folders sturen naar Anita vd Glind
10 Regioadvies Geweld in afhankelijkheidssituaties
Het is een mooi beleidsstuk. Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. Wel de vraag waarom er in Barneveld geen
multidisciplinair wijkteams zijn. Tevens is de ASD benieuwd naar het uitwerkingsplan en er zal gevraagd worden
om de beleidsmedewerker hiervoor uit te nodigen.
11 Woonvisie 20-25
Bram Roggeveen, Natalie Pater en Jan Boute zijn op deze bijeenkomst geweest. Het was een open discussie en
hierbij zijn de “oude” adviezen herhaald zoals levensloopbestendig maken van woningen en betaalbare
woningen voor de jeugd en mantelzorgwoningen. Jan Boute heeft ook vanuit de Mantelzorg de respijtzorg ter
sprake gebracht.
12 Jaardocument 2021
Gezien het bijzondere jaar zal er een update gemaakt worden door de verschillende leden. Afgesproken wordt
dat deze voor de kerst aan de secretaris aangeleverd zal worden. Op 16 februari zal deze dan op de agenda van
de ASD komen.
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Vacatures/Samenstelling
Vacature ADS leden
• Mogelijke kandidaten:
▪ Ali Kapteijn. De voorzitter geeft aan dat zij beschikbaar is. Het is nog wel de vraag
voor welke doelgroep. De voorzitter zal haar benaderen.
▪ Geurt spreek zijn zorg uit over zijn opvolging nu Gerard heeft bedankt.
Aandachtspunt voor de ASD! Op 6 januari is de volgende vergadering en Natalie zal
bij dit overleg namens de ASD aanwezig zijn.
▪ Jan Boute zal Ali en Wim Wernsen benaderen
De opvolging van Tanny in het wethoudersoverleg zal in principe Ben Oorsprong zijn, deels is dit wel
onderwerp afhankelijk. Dit zal per vergadering besproken worden.
14 Financiën
Omdat het een zakelijke rekening is zou er een inschrijving bij de kvK moeten zijn. Dit is echter niet mogelijk De
bankrekening is nu “opgelost”. De penningmeester zal zorgdragen voor een zo laag mogelijk saldo aan het
einde van het jaar.
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Achterbancontacten en rondvraag
• Ben Oorsprong: De Gehandicaptenraad is behoorlijk actief geweest zo is de looproute op de
begraafplaats gecontroleerd en Ben heeft telefonisch contact gehad met de burgemeester met
de vraag hoe het ging en Ben heeft wat signalen doorgegeven.
• Natalie: De gemeente is slecht te bereiken en speelt jammer genoeg geen actieve rol bij het
(ondersteunen van) aanvragen van her-indicaties
• Jan Boute: nav de Dag van de mantelzorg zijn er 1000 pakketjes uitgedeeld op 4 november. Ook is er
in de media aandacht voor geweest.
• Geurt Schut: infobijeenkomst geweest over de schuldhulpverlening. Men verwacht een grote
toeloop van 1 januari ivm nieuwe wetgeving.
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Afscheid van Tanny Gunter en Geurt Schut
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De ASD neemt afscheid van Tanny en Geurt. Zij hebben beiden een lange tijd in de ASD gezeten (ruim 12 jaar).
De voorzitter bedankt beiden hartelijk voor hun eigen specifieke inbreng. We zullen hun ervaring en
betrokkenheid missen!
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