Notulen van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld op dinsdag 28 april
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
Tanny Gunter, lid
Addie Lassche, lid
Peter Kreekelenberg, lid
Meo Wolswinkel, lid

Afwezig

Kees Blaak, lid

1. Opening
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de vergadering. Hij heet in het bijzonder welkom Leonie
Muijs, projectleider jeugd van de gemeente Barneveld.
2. Verslagen
2.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein 19-2-2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen laat Addie de nieuwe
opzet van de website zien. De ASD gaat akkoord met de nieuwe opzet. De vacatures komen bij
agendapunt 3.3 rooster van aftreden aan de orde
Actiepunten
Actie 10 kascontrole. Wim Oostenbrink vertelt dat hij samen met Peter Kreekelenberg de kascontrole
heeft uitgevoerd. Alles was goed verzorgd.
Actie 1 tot en met 13 zijn afgewerkt of staan weer op de agenda.
2.2 Verslag overleg Wethouders-DB Adviesraad Sociaal Domein 7 april 2015
Over de voortgang van een burgerpanel wordt opgemerkt dat de vragenlijst binnenkort gereed komt
en de rapportage in juli wordt verwacht.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
3.1 Jaarverslag Wmo-raad 2014
Het jaarverslag is al eerder besproken en op onze website geplaatst.
3.2.1 Jaarplan Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 2015
Het jaarplan is al eerder besproken en op onze website geplaatst.
3.2.2 Bijeenkomstenmatrix: Bijlage Jaarplan ASD 2015
3.2.3 Contactenmatrix: Bijlage Jaarplan ASD 2015
De voorzitter ligt toe dat het de bedoeling is dat aanvullingen op de bijeenkomstenmatrix en
contactenmatrix naar de secretaris worden gemaild. (actie 14) Het is een hulp (werkdocumenten)
voor het aan het eind van het jaar op te stellen jaarverslag.
3.3 Rooster van aftreden
Door Meo wordt opgemerkt dat Kees Blaak, wanneer hij daarvoor gelegenheid heeft, de
vergaderingen van de ASD zal bezoeken. Verder wordt gesproken over de bestaande drie vacatures.
Voor de doelgroep Senioren. Voor de doelgroep Wijkplatforms en voor de doelgroep Jeugd. Op een
advertentie voor de doelgroep Senioren en een “oproep” aan de wijkplatforms voor de doelgroep
Wijkplatforms is niet gereageerd. Het functieprofiel van de doelgroep Jeugd is bijna gereed.
Afgesproken wordt om alle drie de functieprofielen op onze website te plaatsen (actie 15)
3.4 Advies Mantelzorgwaardering 20-2-2015
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Het advies is al eerder besproken. In ons advies gingen we ervan uit dat de waardering vooral
gegeven wordt door een “dienstenbon” als respijtzorg (adempauze). De gemeente wil toch als
waardering een “cadeaubon” gebruiken. We blijven de ontwikkelingen volgen.
4. Presentatie Leonie Muijs over de Jeugdwet
Leonie Muijs, projectleider jeugd van de gemeente Barneveld, praat ons, aan de hand van een
diapresentatie, bij over de Jeugdwet. De gemeente Barneveld heeft veel aandacht besteed aan een
goede voorbereiding. In grote lijnen loopt het. Er zijn nog wel kinderziekten in verband met
facturering en andere praktische dingen. Het streven van de gemeente is dat de cliënt zo min
mogelijk last heeft van kinderziektes. Het jaar 2015 is een overgangsjaar. Het is een uitdaging om
binnen de beschikbare budgetten te blijven en het gehele proces beheersbaar te houden. Met de
belangrijkste zorgleveranciers zijn er kwartaalgesprekken over de eerste ervaringen. Er wordt ook al
nagedacht over het inkoopproces 2016. Op een vraag over kwaliteitsmeting wordt gereageerd dat
hiervoor vooral gesprekken met betrokkenen belangrijk zijn. De invulling van het thema “Samen” is
een groeiproces. Als voorbeeld wordt genoemd het trainen van vrijwilligers. De voorzitter bedankt
Leonie voor haar heldere presentatie.
5. Aangepast Huishoudelijk reglement ASD
Aan het huishoudelijk reglement is punt 13. Geheimhouding/vertrouwelijkheid toegevoegd. Het
aangepaste huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.
6. Achterbancontacten
6.1.Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 18-2-2015 en 25-3-2015
De verslagen geven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
6.2 Overige achterbancontacten
Wim doet verslag van een bezoek aan Ons Bedrijf. Zij ervaren een verzwaring van de administratieve
lasten (eerst één zorgkantoor, nu zeven gemeenten)
Vandaag is er een gesprek gevoerd met de Businessclub Welzijn Barneveld (Wilma Gorissen, Ellen
Alders, Arjan Kiers) en de ASD (Wim, Boudewijn, Thomas) Ook tijdens dit gesprek kwam de
verzwaring van administratieve lasten naar voren. Als knelpunt werd ook het vervoer genoemd.
7. Rondvraag
7.1 Agendapunten vergaderingen ASD
Wim vertelt dat de Gereformeerde Kerk goede ervaringen heeft met een presentatie over de Islam.
Wim zal vragen of er ook een presentatie op de vergadering van de ASD van 17 september 2015
verzorgd kan worden. (actie 16)
7.2 Rondvraag
Cock vraagt, naar aanleiding van opmerkingen in de krant, of er meer bekend is over mogelijke
bezuinigingen vanaf 2016 op huishoudelijke hulp. Er is ons geen informatie bekend. We zullen de
vraag meenemen naar het kwartaaloverleg op 30 juni 2015. (actie 17)
8. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
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Actiepuntenlijst
nr.
14

datum
28-04-2015

15
16

28-04-2015
28-04-2015

17

28-04-2015

actie
Aanvullingen op de bijeenkomstenmatrix en contactenmatrix
naar de secretaris mailen
Drie functieprofielen op onze website plaatsen
Informeren naar mogelijkheden over een presentatie over de
Islam
Op kwartaaloverleg vragen naar mogelijk bezuinigingen
huishoudelijke hulp

wie
Allen

wanneer
Doorlopend

Thomas
Wim

Zsm
Zm

Thomas

30-6-2015
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