Concept-Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Barneveld
Datum: dinsdag 13 september 2022 / 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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Afwezig

Jan Vogel
Ben Oorsprong
Natalie Pater
Jaap Ouwehand
Wim Moggré

Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester.
-
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Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris : Jan Vogel
Jan Boute
Bram Roggeveen
Ali Kaptein

De voorzitter heet een ieder welkom
Er zijn geen wijzigingen op de agenda
Verslagen ASD

Behoudens een kleine tekstuele wijziging wordt het verslag goedgekeurd
3

Mededelingen
Geen bijzonderheden,
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Adviezen/toelichting

a. Suzanne Oldhof en Berlinde Kok geven een presentatie over de concept website
geldvragen www.geldvraagbarneveld.nl Het is een mooi initiatief en er wordt op
deze website verwezen naar de samenwerkingspartners. Vanuit de vergadering
worden nog wat tips doorgegeven zoals een chatfunctie en het informeren van de
kerken. Er zal een mail verstuurd worden naar de secretaris om input aan te leveren.
b. Valleihopper: Henk-Jan van Noorel is aanwezig. Hij is beleidsmedewerker WMO. In
april is er een notitie geschreven en aan de ASD voorgelegd. Het blijkt dat dit breder
binnen de regio food valley besproken moet worden en de besluitvorming hierover
is uitgesteld. Het is een groep van ongeveer 40 personen en afstemming met de
andere gemeentes is noodzakelijk. Jaap Ouwehand en Ben Oorsprong bieden aan
om samen met het reizigerspanel hierin me te denken en Henk-Jan Noorel is hier
positief over en zal hierin het voortouw nemen.
Bram Roggeveen: hij schets een bijzondere situatie bij een bushalte om met een
rolstoel in de bus te komen moet een fietspad overgestoken worden. Dit is een
gevaarlijke situatie. Besloten wordt dat de gehandicaptenraad hier mee aan de slag
gaat.
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Bespreking werkproces

Helaas zijn de stukken niet meegestuurd. Zal volgende vergadering geagendeerd worden.
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Binnengekomen stukken

De vergadering is akkoord dat Ben Oorsprong in de jury van het innovatiebudget zal plaats
nemen.
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Vacatures

De voorzitter heeft contact gehad met dhr. Massier en hij zal bij de komende vergadering
aanwezig zijn.
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Financiën

De ASD heeft de spaarrekening opgeheven
9 Achterbancontacten
Ben Oorsprong: week van de toegankelijkheid 3-8 oktober: met ambtenaren op stap.
Hier heeft een mooi artikel in de Barneveldse krant over gestaan!
Jan Boute: is bij casus “onheus behandeld” betrokken en er werd niet doorverwezen naar diverse
steunpunten

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