Notulen van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld op vrijdag 5

juni 2015 van 17.00-18.00 uur, bij Thomas Kool, Overhorsterweg 40, Voorthuizen.
Aansluitend is er met partners een BBQ.
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
Wim Oostenbrink, lid
Jan Bouw, lid
Boudewijn Ridder, lid
Tanny Gunter, lid

Afwezig

Adrie ten Brinke, lid
Geurt Schut, lid

Addie Lassche, lid
Peter Kreekelenberg, lid
Meo Wolswinkel, lid
Kees Blaak, lid

1. Opening
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de vergadering.

2.Verslagen
2.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 28 april 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen vertelt Addie dat de
nieuwe opzet van de website binnen enkele weken gereed zal zijn. Verder wordt in verband met de
vacatures extra aandacht gevraagd voor de informele contacten die de doelgroep vertegenwoordiger
heeft. Deze informele contacten bieden wellicht de beste kans van slagen om in de vacatures te
voorzien.
Actiepunten
Actie 15 en 16 zijn afgewerkt.

3. Mededelingen/binnengekomen stukken
3.1 Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon Jenny Dirks heeft gebeld en medegedeeld dat zij geen aanvragen
heeft gehad. Zij vroeg naar de ervaringen van de ASD. De ASD geeft aan dat er geen situaties
bekend zijn waaruit blijkt dat er nu al behoefte is aan een vertrouwenspersoon. Er zijn wel
enkele vragen rond het grensgebied tussen de Wlz en Wmo. Hierover is een goed overleg
(met de gemeente) om tot een oplossing te komen. De algemene indruk is dat Barneveld
mede dank zij een goede voorbereiding de organisatie van het sociaal domein goed op orde
heeft.
3.2 Regiotaxi
Er is met de gemeente over de toekomst van de regiotaxi gesproken. Het plan is om de
regiotaxi te decentraliseren. Voor Barneveld betekent het in Food Valley verband. Na een
korte toelichting van Jan en Thomas kan de ASD zich vinden in de hoofdlijnen van de
voorgestelde veranderingen. We worden op de hoogte gehouden van de verdere
ontwikkelingen. Er wordt ook gesproken over het vervoer van leerlingen voor de Vogelhorst.
De gemeente heeft ouders uitgenodigd om met hun kind op het gemeentehuis te komen. Dit
om na te gaan of er bezuinigd kan worden op het schoolvervoer naar speciaal onderwijs van
kinderen met een beperking uit de omliggende dorpen. Over de resultaten van de
gesprekken is nog geen informatie bekend.
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3.3 Burgerpanel
In week 23 zijn de vragenlijsten verstuurd. Via de link
https://onderzoek.companen.nl/barneveldveerkracht kunnen alle inwoners van Barneveld
meedoen. De resultaten van het onderzoek komen na de zomer beschikbar.
3.4 Notitie Beoordeling Jaarverslaggeving 2014 Gemeente Barneveld
Arjen en Thomas hopen op 10 juni as. deze notitie met Jacco Dirksen, financieel adviseur
sociaal domein, en Els te bespreken. De ASD heeft geen aanvullende opmerkingen.
3.5 Jaarverslaggeving 2014 Gemeente Barneveld
De ASD heeft geen specifieke opmerkingen over de jaarverslaggeving
3.6 Ontwerp Kadernota 2016-2019 Gemeente Barneveld
Er wordt aandacht gevraagd voor de opmerkingen over Passend Onderwijs op pagina 11.
Door een betere samenwerking tussen scholen hoopt men het voortijdig schoolverlaten
terug te dringen. Voor de ASD gaat het vooral om situaties waarbij sprake is van
ondersteuning in de school en jeugdhulp in een buitenschoolse situatie.
4. Beleid
De vraag is: Zijn er bij de ASD knelpunten bekend die om actie van de ASD vragen? Zoals al
bij punt 3.1 Vertrouwenspersoon is genoemd is de algemene indruk dat Barneveld mede
dank zij een goede voorbereiding de organisatie van het sociaal domein goed op orde heeft.
Er zijn bij de ASD op dit moment geen knelpunten bekend die om een specifieke actie van de
ASD vragen. We blijven onze ogen en oren open houden en de ontwikkelingen volgen.
5. Achterbancontacten
5.1 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 6-5-2015
Het verslag geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
5.2 Overige achterbancontacten
Cock vertelt dat er op 12 mei, samen met Welzijn Barneveld, een Dagje uit voor
mantelzorgers is georganiseerd. De verzamelplaats was het Nederlands Pluimvee Museum,
Addie vertelt dat hij contacten heeft met SDVB (voetbalvereniging). Het gaat er dan vooral
om wat de voetbalvereniging voor jongeren met beperkingen kan betekenen.
6. Rondvraag en sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en wenst ons een goede BBQ en een goede zomer.
Daarna sluit hij de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool

Actiepuntenlijst
nr.
14

datum
28-04-2015

17

28-04-2015

actie
Aanvullingen op de bijeenkomstenmatrix en contactenmatrix
naar de secretaris mailen
Op het kwartaaloverleg vragen naar mogelijk bezuinigingen
huishoudelijke hulp

wie
Allen

wanneer
Doorlopend

Thomas

30-6-2015
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