Notulen van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld op donderdag 19
februari 2015 om 19.30 uur in het Gemeentehuis in Barneveld (ingang via de Oude Raadszaal)
Vertegenwoordiging

Mantelzorgers
Wmo: Ouderen
Participatiewet
Wmo- Lichamelijke en
verstandelijke beperking
Wmo/Jeugdwet: Psychiatrische
aandoening
Jeugdwet
Wijkplatforms
Kerken

Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris Thomas Kool
Cock van der Ende, lid en penningmeester
Jannie Bosman, lid
Adrie ten Brinke, lid
Geurt Schut, lid
Wim Oostenbrink, lid
Jan Bouw, lid
Boudewijn Ridder, lid

Afwezig

Tanny Gunter, lid
Addie Lassche, lid
Peter Kreekelenberg, lid
Meo Wolswinkel, lid

Kees Blaak, lid

1. Opening
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de eerste vergadering in 2015. Hij hoopt op een goede
samenwerking. Cobi Hoogenhout heeft aangegeven dat er als gevolg van een uitbreiding van haar
werkzaamheden bij Welzijn Barneveld (wijkplatforms) belangenverstrengeling met het lidmaatschap
van de ASD zou kunnen ontstaan. Daarom heeft zij zich teruggetrokken uit de ASD. Op een later
moment zullen we van Cobi nog afscheid nemen.
2. Verslagen
2.1 Verslag Wmo-raad 3-12-2014
Het verslag wordt met een kleine wijziging vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen laat Addie
twee ontworpen logo’s zien. Eén met alleen letters. En één met vijf bolletjes. De kleuren zijn gelijk
aan het huidige logo. Er wordt gekozen voor het logo met vijf bolletjes en de vraag om Barneveld toe
te voegen. (actie 1) Er wordt ook gewerkt aan een aanpassing van de website.
Actiepunten
Actie 28 tot en met 34 zijn afgewerkt of staan weer op de agenda.
2.2 Verslag overleg Wethouders-DB Wmo-raad 26 januari 2015
Enkele opmerkingen (jeugd/informatievoorziening) zijn verwerkt in ons jaarplan
De Adviesrapportage Strategische Visie Civil Society Welzijn Barneveld 2015-2020 (Meedoen
Versterken en Verbinden) wordt naar alle leden van de ASD gemaild. (actie 2) Er wordt nog gewerkt
aan een Strategisch actieplan van Welzijn Barneveld. Verder wordt gevraagd naar de voortgang van
een burgerpanel. De voorzitter geeft een toelichting. De ASD is betrokken bij de voorbereidingen. In
ons jaarplan wordt een paragraaf burgerpanel opgenomen.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
3.1 Mail 2-2-2015: Aanstelling vertrouwenspersoon
Gisteren hebben enkele leden van de ASD kennis gemaakt met de vertrouwenspersoon Jenny Dirks.
Zij heeft een presentatie van haar werk gegeven. De presentatie wordt naar alle leden van de ASD
gemaild. (actie 3)
3.2 Mail 26-1-2015: Bijeenkomst ervaringen huishoudelijke hulp
Enkele leden van de ASD waren aanwezig. Vooral de communicatie tussen de zorgleverancier en
cliënt kunnen verbeteren. Er moet nog een cultuuromslag plaatsvinden in het denken van “hoeveel
uren krijg ik huishoudelijke hulp?” naar “wat is nodig dat mijn huis schoon is”. Verder is gesproken
over het extra budget dat door de Rijksoverheid voor huishoudelijke hulp beschikbaar is gesteld. Het
betekent dat zorgaanbieders per periode van vier weken een totale vergoeding van € 200,- in plaats
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van € 180,- krijgen. De gemeentelijke bijdrage geldt voor 2015 en 2016. Wat er na 2016 gebeurd is
niet bekend. De verhoging komt ten goede aan het behoud van werkgelegenheid en de kwaliteit van
de huishoudelijke hulp.
3.3 Commissie Samenleving 18 februari 2015.
De volgende punten stonden onder meer op de agenda. Participatiewet (Regionaal Werkbedrijf,
Werkgeversdoelstellingen); Wmo-2015 (Beschermd Wonen); Jeugdwet (Jeugddorp De Glind,
Regionaal knooppunt, Inkooptraject). Er was één lid van de ASD aanwezig. De secretaris vraagt aan
de leden van de ASD meer belangstelling te tonen voor de vergaderingen van de Commissie
samenleving.
3.4 Informatiebijeenkomst Wmo-2015 (mensen met psychiatrische problemen) 9 maart 2015
Tanny en Thomas zijn betrokken bij de voorbereidingen. Alle leden van de ASD zijn welkom.
3.5 Platform Wonen-Zorg-Welzijn (WZW) Barneveld verslag 9 februari 2015
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de Werkconferentie Samen voor wonen, zorg en welzijn op
30 maart 2015 in Nieuw Avondrust in Voorthuizen. Voorthuizen wordt als pilot gebruikt. Wat heeft
Voorhuizen aan voorzieningen? Wat zijn mogelijkheden? Wat ontbreekt? De ASD wordt ook
uitgenodigd.
4. Beleid
4.1 Concept advies Mantelzorgwaardering
Het concept wordt besproken en onveranderd vastgesteld. Het definitieve advies wordt naar de
gemeente gemaild (actie 4)
5. Concept Jaarverslag Wmo-raad Barneveld 2014
Het concept wordt per pagina besproken. De secretaris zal na het verwerken van enkele
aanvullingen/aanpassingen het definitieve jaarverslag opstellen. (actie 5)
6. Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld
6.1 Concept Jaarplan 2015 Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Er worden enkele algemene opmerkingen gemaakt om bij de inleiding de veranderingen van Wmoraad naar ASD wat meer te benadrukken. Het gaat om meer verantwoordelijkheid voor je doelgroep,
het tonen van eigen initiatieven en het “ophalen” van ervaringen. De werkzaamheden van de ASD
moeten tot meer herkenbare resultaten leiden. Dus niet het aantal bezoeken is het belangrijkste
maar wat is er bereikt. Verder wordt het concept per pagina besproken. De secretaris zal een tweede
concept opstellen en naar de leden van de ASD mailen met het verzoek binnen één week te
reageren. (actie 6) Daarna wordt het laatst aangepaste concept met de gemeente besproken. Er is
door de wethouder gevraagd om ons jaarplan in een vergadering van de Commissie samenleving toe
te lichten.
6.2 Concept Contactenmatrix Sociaal Domein (ASD) Barneveld 2015
Het concept wordt op hoofdlijnen besproken. Besloten wordt twee concept matrixen op te stellen.
Eén voor de contacten (Contactenmatrix) en één voor de ASD gerelateerde
vergaderingen/bijeenkomsten (Bijeenkomstenmatrix). De secretaris komt met een voorzet en de
vraag om aan te vullen (actie 7) De beide matrixen zijn alleen voor intern gebruik.
6.3 Tweede concept Huishoudelijk reglement ASD
Het concept wordt onveranderd vastgesteld. Het huishoudelijk reglement wordt op onze website
geplaatst. (actie 8)
6.4 Rooster van aftreden
Het rooster wordt met een kleine aanpassing vastgesteld en geagendeerd voor de vergadering van
de ASD van 28 april 2015. (actie 9) Er wordt nog gesproken over de rol van Kees Blaak. Vanaf het
begin heeft Kees aangegeven dat hij wel betrokken wil zijn bij de informatiebijeenkomsten Wmoplatform kerken maar verder niet. Afgesproken wordt dat Meo een keer met Kees praat om te bezien
of een bredere invulling mogelijk is.
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7. Jaarcijfers Wmo-raad Barneveld 2014
De jaarcijfers worden onder voorbehoud van instemming door de kascommissie vastgesteld. De
kascommissie zal bestaan uit Wim Oostenbrink en Peter Kreekelenberg. (actie 10)
8. Vacatures
8.1 Vacature ouderen: Adrie en Arjen zullen de sollicitatieprocedure voor de invulling van de
vacature verder oppakken (actie 11)
8.2 Vacature jeugd: Tanny en Addie treffen voorbereidingen voor de invulling van de vacature jeugd
(actie 12)
8.3 Vacature wijkplatform: Door het terugtreden van Cobi ontstaat er een vacature wijkplatform.
Besloten wordt dat Peter en Thomas actie ondernemen om de vacature ingevuld te krijgen (actie 13)
9. Achterbancontacten
9.1. Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 14-1-2015
Tot de klankbordgroep zijn toegetreden Dirk Kevelam en Bert Mulder. Zij komen van de adviesgroep
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) als onderdeel van de Permar. Verder geeft het verslag geen
aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
9.2 Overige achterbancontacten
Adrie doet verslag van de vergadering van de Seniorenraad van 12 februari 2015. Een belangrijk punt
was case-managers dementie binnen Ketenzorg Dementie Barneveld. Casemanagement valt vanaf 1
januari 2015 onder de functie wijkverpleging en de financiering loopt via de Zorgkantoren. Wanneer
er geen goede oplossingen komen kan het betekenen dat mantelzorgers overbelast raken en dat is
weer wel een (mede) verantwoordelijkheid van de gemeente. De secretaris geeft aan dat hij tot nu
15 mails ontvangen heeft en ook 15 keer heeft gereageerd. Er is door de secretaris contact gezocht
met ondermeer de gemeente. De wethouder heeft een bemiddelende rol opgepakt. Daarnaast is
aangegeven dat verder overleg het beste plaats kan vinden via de stuurgroep Ketenzorg Dementie
Barneveld.
Verder noemt Adrie de ervaringsmarkt Senioren in Trefpunt Voorthuizen op 12 maart 2015.
Boudewijn doet verslag van een bezoek aan De Rozelaar. Van alle cliënten van de Rozelaar is 95%
overgegaan van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Het aantal onder de Wmo is ongeveer
10 cliënten. De Rozelaar is tevreden over de aanpak door de gemeente.
Boudewijn doet ook verslag van een bezoek aan Ons Bedrijf. De eerste ervaringen met de
gespreksvoerders kenmerken zich door een gering empatisch vermogen (jong en onervaren). Het
gaat vaak te snel en de relatie tussen de gespreksvoerder en de medewerker (cliënt) kan beter.
Verder zijn er nog kinderziektes rond het PGB en de betalingen van declaraties. Boudewijn houdt
regelmatig contact met Ons Bedrijf om ontwikkelingen en ervaringen op de voet te volgen.
10. Rondvraag en sluiting
Het is de bedoeling dat op de ASD van 28 april 2015 projectleider Leonie Muijs een toelichting geeft
op de laatste stand van zaken rond de transformatie van de Jeugdwet.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
nr.
1
2

datum
19-02-2015
19-02-2015

actie
Nieuw logo en aanpassing website

3
4

19-02-2015
19-02-2015

Presentatie vertrouwenspersoon mailen
Definitief advies Mantelzorgwaardering naar de

Adviesrapportage Strategische Visie Civil Society
Welzijn Barneveld mailen

wie
Addie
Thomas

wanneer
Zsm
Zsm

Thomas
Thomas

Zsm
Zsm

3

5
6
7
8

19-02-2015
19-02-2015
19-02-2015
19-02-2015

9
10
11
12
13

19-02-2015
19-02-2015
19-02-2015
19-02-2015
19-02-2015

gemeente mailen
Definitief jaarverslag 2014 Wmo-raad opstellen
e
2 concept Jaarplan 2015 ASD opstellen
Twee concept matrixen opstellen

Het definitieve huishoudelijk reglement op de
website plaatsen
Rooster aftreden agenderen
Kascommissie Wim en Peter
Vacature ouderen
Vacature jeugd
Vacature wijkplatforms

Thomas
Thomas
Thomas
Thomas

Zsm
Zsm
Zsm
Zsm

Thomas
Cock
Arjen/Adrie
Addie/Tanny
Peter/Thomas

28-4-2015
Zsm
Zsm
Zsm
Zsm
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