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Notulen Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 
Donderdag 13 april 2016 / 19.30 uur / Gemeentehuis in Barneveld  
Afwezig: Jan Bouw, Geurt Schut  
 

Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig 

 Voorzitter Arjen Bouwmeester  

 Secretaris Addie Lassche   

Mantelzorgers Cock van der Ende, lid en penningmeester 
Jannie Bosman, lid 

 

Wmo / Ouderen Adrie ten Brinke, lid 
Greetje Brugman, lid 

 

Participatiewet  Wim Oostenbrink, lid Geurt Schut, lid 

Wmo - Lichamelijke en 
verstandelijke beperking  

Boudewijn Ridder, lid Jan Bouw, lid  
 

Wmo / Jeugdwet / 
Psychiatrische aandoening 

Tanny Gunter, lid    

Jeugdwet Addie Lassche, lid  

Kerken Kees Blaak, lid  

 
 

1 Opening door Arjen Bouwmeester 

2 Presentatie Gert Jan Kraan / Algemene Update Wmo & Inkoop 2017 
Zie bijlage voor de presentatie. 
Algemene voorziening/HH: 
Voor de gemeente is de signaleringsfunctie belangrijk. Het overblijvende budget is 
geoormerkt en komt in een specifieke reserve. Mede omdat er budget overblijft wordt 
gekeken naar versterking van het Wmo aanbod door bijvoorbeeld ook mantelzorgers 
vouchers voor HH te geven.  
Vangnetvoorzieningen Wonen 
De gemeente wil deze voorzieningen voortzetten. Wel wil de gemeente ‘extra’ varianten 
inkopen om het aanbod te verbreden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan 
‘Woonondersteuning extra’. Deze vorm biedt meer specialisatie. Het inzetten van de 
hiervoor benodigde duurdere hulpverleners past binnen beschikbare budget.  
Vangnetvoorziening Beschermd wonen (ggz / psychiatrisch ziektebeeld) 
De Trend is van ‘beschermd wonen’ naar ‘beschermd thuis’ te gaan. In 2017 zal er in 
Barneveld een pilot worden gedaan. Deze ontwikkeling staat ook in het kader om van 
groepswonen naar individueel wonen te gaan (extramuralisering). 
Overig: 
Pilot ambulante Jeugdhulp 18+: op dit moment 10-tal mensen. Idee voor 2017 is om dit 
meer regulier aan te gaan bieden in het kader van de Wmo. Dit zal ook borging krijgen 
binnen kwetsbare jeugd.   
 
ASD ziet dit als positief, er zal geen verder advies worden uitgebracht. 
 

3 Presentatie Dieneke Huis in ’t Veld 
Toelichting rapport Permar (zie bijlage) 
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Sinds 2015 zit WSW op slot. Nieuwe instroom is Wmo of Participatiewet. 
Streven is zo regulier mogelijk en zo lokaal mogelijk. Uit onderzoek najaar 2015 was 
conclusie het dat het lokaal kan.  
Groept 1: dicht bij arbeidsmarkt  deze detacheren 
2: werk dat uitbesteed is aan Pemar onder eigen vlag uitvoeren (Groen) 
3: beschut werken op locatie Permar , lokaal laten werken bij Ruiter Werkt of Ons Bedrijf. 
Bvld blijkt de infrastructuur te hebben.  
Voorkeursvarianten is gezamenlijke regeling rond Permar afbouwen en lokaal doen. In mei 
raadsvoorstel om uiterlijk per 1/1/2018 de GR op te heffen (of eerder gezamenlijk besluit) en 
anders per 1/1/2018 uit treden.  
Dit voorstel wordt bij alle betrokken gemeente ingediend en bij alle gemeenten lijkt er 
draagvlak te zijn.  
 
De bedrijven in Bvld staan er positief in. Voor deel dat bij BOR komt moet gemeente wel 
extra job-coaching inkopen.  
 
Advies moet gaan over voornemen: (1) lokaal uitvoeren van WSW vanaf 1/1/2018 (of 
eerder) en (2) daarom uittreden Permar  
 
Let op punten: 

 Communicatie 

 Goede begeleiding / coaching 
 

4 Verslagen 
4.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 18-02-2016  
4.2 Verslag Overleg Wethouders 29-03-2016 (onder voorbehoud) 

5 Mededelingen/binnengekomen stukken 

Uitnodigingen bijeenkomsten Toelichting/deelname 

1 9-mrt 
Uitnodiging opening Sport/Spelkasten Garderen en 
Kwb 

TKN 

2 18-mrt 
Uitnodiging: opening beweegtuin nieuw Avondrust - 
donderdag 31 maart a.s.  

TKN 

3 31-mrt 

Uitnodiging Meldpunt Pesten (5 april) 
Terugkoppeling: ca 20 mensen aanwezig. Uitleg 
over meldpunt gegeven. Pesten, discr, 
ouderenmishandeling liggen in elkaars verlengde. 
Het meldpunt gaat meer met Be-Active doen.  

Greetje Brugman 

4 31-mrt 
Stuurgroep Projectgroep Kwetsbare Jeugd 
 

TKN  
Addie Lassche / Tanny 
Gunter--> Tip>Niet 
printen 



 

3 
 

5 31-mrt 

Notitie met uitgangspunten voor de inkoop van 
Vervoer / Project Basismobiliteit 
Terugkoppeling Jan: komt nog. 
Adrie: mbt programma van eisen ?  
is instap door ouderen belangrijk.  
Systeem lijkt goed. 
Uitstroom irt schooljaar goed geborgd? 
Hoe ziet Jaap de ‘capaciteit’ van instellingen die hun 
eigen bus hebben? 
 
ASD staat er in principe positief in vwb proces. 

Jan Bouw / Adrie ten 
Br. / ? 
Tbv Advies 

        

Adviesaanvragen   

6 10-mrt 
Aanvraag toelichting verzelfstandiging Permar in 
ASD (zie agenda punt 3) 

geagendeerd 
Tbv Advies 

        

Verslagen     

7 19-feb Verslag ondertekening Convenant WZW ter kennis name 

8 1-mrt Verslag overleg Sr Raad / Wethouder ter kennis name 

9 8-mrt Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 2 mrt ter kennis name 

10 ? Verslag overleg Wethouder / DB ter kennis name 

11 4-apr Jaarverslag vertrouwenspersoon 
gepland 3 juni 
--> Tip>Niet printen 

Overig     

12   Uitnodiging Medipoint voor toelichting gepland 3 juni 

13 1-feb Sollicitatie Erica van Everdingen (portef. Jeugd) ter bespreking/besluit 

14 3-mrt 
Bevestiging ontvangst Advies Middenveld Jeugd / 
mededeling actie bij Cor Terschegget 

ter kennis name 

15 17-mrt 
Verzoek CJG voor overleg Kerken inz. Jeugd - 
(v)echtscheiding problematiek 
KB is inmiddels in gesprek met Karina van Tr. 

Kees Blaak 

16 5-apr 

Vraag CU over eigen bijdrage 
In klankbordgroep wel besproken dat er veel 
navorderingen (agv aanloop) waren maar ook 
toezegging dat dit niet meer zal gebeuren. 
Als dit goed loopt is er niet het signaal dat er 
significante problemen zijn. Wel zijn er signalen 
dat er soms mensen zijn die aanhikken tegen de 
EG, mn bij de dagbesteding. 

ter bespreking  

17   7-apr  WZW verslag 1 april 2016  tkn 
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6 Financiën 
6.1 Bespreken en Vaststellen Financieel verslag ASD 2015 (stuk volgt) 

kascontrole gedaan door? 
De Penningmeester wordt decharge verleend.  

6.2 Ter info herziene begroting 2016 (bijlage) 
Inmiddels is bevestiging / akkoord  
Woord Wmo staat er nog 2 keer in. 

7 Vaststellen jaarverslag 2015 (zie bijlage) 
Ter bespreking/vaststellen 
wordt vastgesteld.  

8 Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld (bijlage volgt nog) 
Ter bespreking  
Mbt wijkplatform in algemene bewoordingen. Contact wordt onderhouden en 
ontwikkelingen worden besproken.  
Iets met HH bij ouderen? 
 

9 Advies aanvraag ontvlechting Permar (zie bijlagen en toelichting D. Huis in’t Veld) 
Bespreken en besluitvorming tbv advies naar B&W 
Zie hierboven. 
 

10 Wijzigingen Huishoudelijke Hulp (zie bijlagen) 
Ter bespreking. Incl. terugkoppeling naar aanleiding van Commissievergadering) 

10.1 Overname TSN 
10.2 Kwaliteitsrapportage 

 

11 Vacatures/Samenstelling 
11.1 Wijkplatform (update) 

Profiel is opnieuw via Inge naar wijkplatform.  
11.2 Jeugd  

Sollicitatie van Erica van Everdingen. Voorstel DB is om Erica voor te dragen 
voor benoeming. 
Erica introduceert zichzelf. Wil vanuit/naast Maatjeswerk breder voor alle 
Jeugd zich inzetten.  
De voordracht zal worden gedaan. 

Boudewijn meldt dat hij gaat verhuizen naar Rhenen en neemt per juni vergadering afscheid 
van de ASD. Hij zoekt naar een opvolger. 

12 Achterbancontacten  
GRAAG VOORAF MAILEN!!!! 
 

13 Rondvraag en sluiting  
Cock: dag uit Mantelzorg is geregeld (bezoek stoomgemaal in Putten).  
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Adrie: kasteellunch senioren was geslaagd maar toegankelijkheid voor rollators was soms 
lastig.  
 
 
Voorzitter, Arjen Bouwmeester  
 
 
Secretaris, Addie Lassche 
 
 
 

14 Actiepuntenlijst 
 

nr. datum Actie wie wanneer 

31 02-12-2015 Aanvullingen/wijzigingen informatie leden ASD op de 
website naar Addie mailen 

Allen Zsm 

33 02-12-2015 Aangepast rooster van aftreden mailen Addie Zsm  

36 02-12-2015 Tekst jaarplan 2016 naar Addie mailen  Allen  22-01-2016 

45 13-04-2016 Advies opstellen en uitbrengen inz. Permar Addie zsm 

46 13-04-2016 Advies opstellen en uitbrengen inz. Vervoer Addie zsm 

47 13-04-2016 Voordracht Erica van Everdingen voor benoeming 
door B&W 

Addie 03-06-2016 

48 13-04-2016 Reactie versturen naar CU/Wilma Heikoop inz. 
Drempel eigen bijdrage 

Addie zsm 

     

     

     

     

 

 


