Concept-Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Barneveld
Datum: dinsdag 6 juli 2022 / Tijd: 19:30 – 22:00 uur / Locatie: Welzijn 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
Ali Kaptein

Afwezig

Jan Vogel
Ben Oorsprong
Natalie Pater
Wim Moggré

Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester.
-

De voorzitter heet een ieder welkom en in het bijzonder Jaap Oudehand als aspirant-lid.
Er zijn geen wijzigingen op de agenda

Er volgt een nadere kennismaking met Jaap Oudehand waarin hij een “inkijkje” geeft in de
gebeurtenissen in de prive sfeer het afgelopen jaar en zijn ervaring met de gemeente en specifiek
de WMO regelingen. Hierdoor is zijn interesse gewekt voor deelname aan de ASD voor het
leveren van een bijdrage met het aandachtsgebied WMO lichamelijke en verstandelijke
beperking. In het kennismakingsgesprek met de voorzitter is gesproken over het opzetten van
een klankbord groep WMO. Er is te weinig aandacht voor de ervaringen, uitwerking van regels en
voorschriften in de praktijk die deze doelgroep treffen.
Na deze kennismaking wordt unaniem besloten Jaap voor te dragen als lid. De secretaris zal de
formaliteiten hiervoor richting de gemeente ingang zetten.
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Verslagen ASD
2.1 Verslag ASD 5 april 2022
De opmerkingen die Bram en Nathalie hebben zullen zij doorgeven aan de secretaris
zodat de formuleringen in de definitieve notulen kunnen worden aangepast.
Opmerking Natalie: De belofte die Loes Mulder en Els van Beurden hebben gedaan om
een lijstje te sturen met voorwaarden waar het sociale netwerk aan moet voldoen om
uitbetaald te mogen worden via het PGB. Het is inmiddels al 2,5 jaar geleden dat dit lijstje
toegezegd is, maar tot op heden hebben we als ASD nog niks van ze ontvangen.
Op actielijst plaatsen
Opmerking Bram: In onze vergadering van heden avond heb ik een kleine correctie

2.2

voorgesteld in het verslag van de Adviesraad Sociaal Domein van 5 april 2022. Het gaat
over punt 4 van het overleg met wethouder H van Dalen, nl de samenstelling en het
functioneren van de Seniorenraad. 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. Deze
laatste zinsnede zouden wij toe willen voegen!
Deze opmerkingen zijn aangepast in de notulen.
Actielijst besproken en aangepast
(nieuw punt voordracht Jaap Oudehand)
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Mededelingen
Geen bijzonderheden,
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Adviezen

Valleihopper
De Notitie Beheersmaatregelen Valleihopper 2022 roept bij de aanwezigen vele vragen
op zowel met betrekking tot de inhoud als het proces. Er is verbazing over diverse
voorstellen waarbij er geen enkele balans zichtbaar is tussen de belangen van de
betrokkenen en de financiële impact. Het financiële belang is de rode draad die wij ten
kosten zien gaan van de noodzakelijke “bewegingsvrijheid” van de doelgroep die
aangewezen is op deze vervoersmogelijkheid.
Wij kunnen geen advies uitbrengen op basis van dit document, de beschikbare
informatie en onduidelijkheden.
Een nadere toelichting door de gemeente op de volgende vergadering is dringend
gewenst. Pas daarna kan advies worden gegeven.
Ben en Jaap zullen een overzicht van vragen en opmerkingen maken en die naar de
beleidsambtenaar sturen ter voorbereiding op de in onze vergadering te geven nadere
toelichting. Dit is uitgewerkt in het mailbericht van 17 augustus naar de gemeente.
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Binnengekomen stukken

Geen bijzonderheden
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Werkproces

De aangegeven wijzigingen en opmerkingen zijn grotendeels verwerkt. Er blijven nog een
paar praktische punten over die nadere aandacht vragen. De penningmeester en voorzitter
zullen dit met de gemeente bespreking (afspraak gemaakt voor 6 september)
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7 Vacatures/Samenstelling
Jaap Oudehand wordt voorgedragen als lid van de ASD.
De posities mbt de Participatiewet (waaronder de klankbord groep Werk & Inkomen) alsmede
invulling vanuit Wijkplatform behoeft nadere aandacht.
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Financiën

Wim Moggré doet verslag van de kascontrole. Geen bijzonderheden en decharge voor de
penningmeester.
Het getekende verslag van de kascontrole 2021 gaat naar de secretaris.
9 Achterbancontacten
Jan Boute met toelichting dag van de mantelzorg en hulp aan elkaar (voedselbank)
Nathalie Pater: Geeft toelichting op haar contacten met de gemeente (Ali en /Carin), bijeenkomst Beactive voor het najaar 2022.
Ben Oorsprong over toegankelijkheid toilet en de defecte tillift in het zwembad met
vervangingsproblematiek.

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