Notulen Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Donderdag 15 september 2016 / 19:30 uur / Gemeentehuis
Afwezig: Jan Bouw, Geurt Schut, Tanny Gunter
Vertegenwoordiging

Mantelzorgers
Wmo / Ouderen
Participatiewet
Wmo - Lichamelijke en
verstandelijke beperking
Wmo / Jeugdwet /
Psychiatrische aandoening
Jeugdwet
Kerken
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Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris Addie Lassche
Cock van der Ende, lid en penningmeester
Jannie Bosman, lid
Adrie ten Brinke, lid
Greetje Brugman, lid
Wim Oostenbrink, lid
Boudewijn Ridder, lid

Afwezig

Erica van Everdingen

Tanny Gunter, lid

Geurt Schut, lid
Jan Bouw, lid

Addie Lassche, lid
Kees Blaak, lid

Opening door Arjen Bouwmeester

2 Presentatie Jongerenraad
Door Cor Terschegget.
Er hebben 21 jongeren gerageerd. Na informele start is er nu een DB gevormd en zijn er 17
personen nu lid van de Jongerenraad. Doel was 18 jongeren. Er is een gemeleerde groep
(leeftijd, opleiding, plaats, cultuur). De vervolg stap is vaststellen van doelen en thema’s en
deze met elkaar aanpakken. De jongeren moeten het zelf doen maar Cor coacht hen wel.
Wat betreft de achterbancontacten zijn er al wel aantal aanwezig maar dit moet nog wel
versterkt worden. Vanuit het college is het verzoek gedaan om de problematiek met
betrekking van Alcohol gebruik op te pakken.
Met betrekking tot de link naar de ASD: indien van toepassing komt de JR in de ASD het
thema toelichten. Nog niet helder is hoe advisering tot stand komt. De JR is geen formeel
achterban orgaan voor de ASD. De gemeente faciliteert de JR en gaat de JR ook de cursus
‘hoe werkt de gemeente’ aanbieden.
Indien van toepassing kan de ASD ook de Jongerenraad uitnodigen als een onderwerp daar
aanleiding toe geeft.
3

Verslagen
3.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 3-05-2016
Het verslag wordt goedgekeurd. Acties zie hieronder.
Ophef rond HH speelt ook in Barneveld, wel lijkt het heel beperkt. Er lijken geen klachten
over een ‘schoon huis’, wel over tijdsdruk. Dat burgers in plaats van hulp inkopen bij de
gemeente (met hoge eigen bijdrage) nu in overleg gaan met hun sociale netwerk(en) voor

1

hulp (en daar mogelijk een vergoeding voor geven) is niet per definitie verkeerd maar deels
doel van de decentralisatie.
4

Mededelingen
4.1 Vergaderingen & Verslagen staan voorzover bekend op Website. Toegevoegd
is pagina voor Senioren
Graag navolging!
4.2 Overleg wethouder Juni 2016 vervallen

5

Binnengekomen stukken

Uitnodigingen bijeenkomsten
1
2

Toelichting/deelname

13-Jul

Uitnodiging ASD Kring overleg 3 nov 2016

Arjen / Addie/Tanny

24-Aug

Uitnodiging Zorg en Welzijn Businessclub
Reeds dooorgestuurd.
Wie gaat er heen?
Reactie: AL zal mailen wie er heen gaan.

allen / wie ?

Adviesaanvragen/Vraag om reactie
3

22-Jun

4

29-Jun

5

11-Jul

Voorstel voor RaadsCie inzake Eigen bijdrage
Vorige vergadering reeds besproken
Reactie: DB zal dit bespreken in het wethoudersoverleg.
Verzoek Maatjeswerk Autisme: inz. Thema-avond
'Beschermd wonen en PGB
Reactie:
PGB en begeleid wonen kan mooie combi zijn, vooral ook
voor jongeren die hogere opleiding volgen buiten de
gemeente. Organisatie samen met landelijk platform
ggz. Datum is 17 november 2016. Hans vd Knijff heeft
toegezegd om een lezing te verzorgen.
Lezing Hans is kostenloos, locatie is Vogelhorst, kosten
hiervoor nihil.
Erica is vanuit ASD medeorganisator. Benadrukt wordt
om voldoende PR te doen.
Reactie nav verslaglegging / maatwerk Intakegesprek
Reactie: de ASD is blij met de uitkomst van zowel het
voorstel om de intake te borgen maar ook de reactie op
de fictieve casus die door de ASD was gemaakt.
Maatwerk is erg belangrijk, uiteraard zijn er grenzen.

tkn

ASD wil meedoen
Actie voorERica.

tkn

Verslagen
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5-Jun

Verslag Seniorenraad 3/3 / Agenda 9/6 en 1/9
Bespreking: Het terugreden van de ANBO leden heeft
impact op het lid zin van de SR. Statutair is kan het lid
niet verder in de SR, hooguit te zijnder tijd als
onafhankelijk lid. Ondanks dat de formele plek vervalt
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tkn

blijft de persoon blijft wel in beeld. Dit geldt ook voor de
Klankbordgroep werk en inkomen.
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8-Jun
8

18-Apr

Verslag Bestuurlijk over Wonen, Zorg en Welzijn 1/4
Vraag: is er een verschil merkbaar is de vergadering en
contacten als gevolg van de convenant status? Doel is
meer uitwerkgroepen nu, de verwachting is dat hier
binnenkort verslagen van komen. Streven is duidelijk
meer afstemming en rekening houden met elkaar.
Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 13/4
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14-Jun

Verslag regiobijeenkomst Zorgbelang
Leestips:
1. Verslag van de bijeenkomst
2. presentatie 20160609mbradenfv.pptx
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20-Jun

Verslag Klankbordgroep Werk en inkomen 25/5

tkn

tkn

ter bespreking?

tkn

Overig
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7-Jun

12

1-Sep

13

7-Jun

Presentatie afstudeeronderzoek bij CJG
Erica rapporteert:
 Iedereen is het er over eens dat Communiceren
cruciaal is.
 De Vragen uit doelgroep 18+ nemen toe.
 Jongvolwassenen willen graag steun merken van hun
ouders en ouderen.
 Ouders willen ook graag ruggesteun. Toch lijkt
preventeive hulp vaak lastig omdat het stellen van
de vraag aan de professional een drempel heeft.
Meer informeel beschikbaar zijn is belangijk.
Hulpvragen bij CJG wordt nog te snel gezien als
erkennen van een probleem terwijl het juist normaal
moet zijn om te vragen om advies van anderen om
juist problemen te voorkomen.
 Er is een incompleet beeld waar er welke hulpvraag
gesteld kan worden. Het aantal loketten lijkt toe te
nemen. Het CJG lijkt nog niet echt de wegwijzer /
loket functie te kunnen invullen die verwacht wordt.
Er lijkt een ‘breed’ georienteerd persoon en
bijbehorende aanpak nodig te zijn. Meer preventie?
Vindbaarder? Laagdrempeliger? Ofwel doorgaan met
het programma om breed aanbod zo laagdrempeling
mogelijk aan te bieden.
 Huiskamer benadering? Officiele avonden met
kennis van CJG worden nog te snel ervaren als ‘het
nieuwe buro jeugdzorg’.
 In wethouder overleg dit punt meenemen.
 Wellicht thema voor komende ASD vergadering?
Vraag over internet faciliteit Nebo  doorverwezen naar
CR van Nebo.
Reactie: moet via de organisatie worden opgepakt.
Verslag 'kwaliteit Vellig thuis'
Actie voor Greetje om te checken wat status is.
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tkn

tkn
op verzoek nav vorige
vergadering

6 Status ontvlechting Permar
Update vanuit Klankbordgroep
Het verzoek om de projectleider Permar ontvlechting te laten vertellen over de voortgang is
doorverwezen naar Klankbordgroep Werk en Inkomen.
7 Status Jongerenraad
Afgehandeld dmv toelichting Cor Terschegget.
8 Ongevraagd advies Seniorenraad
Betreft initiatief vanuit SR om de Woonvisie goed te laten aansluiten op senioren/ouderen.
Doel is overleg en besluitvorming in ASD om tot versturen advies over te gaan.
Reactie vergadering: het is goed om bewustwording bij gemeenten te stimulieren en om te
proberen daar in de projecten op in te spelen. Het aanbod van geschikte
‘duurdere/grotere huurwoningen’ danwel ‘kleinere koopwoningen’ die geschikt zijn voor
senioren die een wat grotere woning achter laten lijkt achter te blijven. Er zijn wel redelijk
aantal kleine huurwoningen. Voor de groep die iets meer te besteden heeft en wat
uitgebreidere woonwensen heeft lijkt er weinig beschikbaar.
Besluit: de ASD besluit dat het advies door gestuurd mag worden naar B&W.
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Vacatures/Samenstelling
9.1 Senioren
Adrie heeft in Bram Roggeveen mogelijk een opvolger gevonden. Hij zal een
brief naar het DB moeten sturen.
9.2 Wijkplatform (update)
Er zijn 2 reacties gekomen nav de 2e mail van Inge Jongeel naar alle
wijkplatforms/PB’s. Deze zullen door de Vz worden benaderd.
9.3 Jeugd
Er is een mogelijk geïnteresseerde, actie AL om contact op te nemen.
9.4 Kerken
Geen voortgang, staat op de agenda voor eerstkomende platform overleg (eind
nov).
Kees meldt tevens dat hij per eind 2017 niet zal verlengen.
9.5 Jongeren met beperking
Boudewijn hoopt binnenkort te verhuizen en neemt daarom deze avond
afscheid. Hij is bezig met opvolger.

Naar aanleiding van het rooster van aftreden Arjen zal Tanny/Geurt checken.
10 Achterbancontacten
 VN verdrag.
Rapportage van Jan Bouw:
De GRB-werkgroep Verkeer & Toegankelijkheid is gemotiveerd om hier wat mee te doen in
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Barneveld. Het is besproken met Jaap Hoekstra. De conclusie daarvan was: er zijn al veel
slagen gemaakt in Barneveld. Er zijn geen signalen dat er extra aandacht aan besteed moet
worden. Als er vanuit de burgers (incl. genoemde werkgroep) opmerkingen worden gemaakt
is al jaren de praktijk dat dit constructief wordt opgepakt.
De werkgroep beaamt dit!! De werkgroep heeft b.v. ook nauwe contacten met de WSB voor
het beoordelen van nieuwbouwprojecten op toegankelijkheid.
Er is nu afgesproken dat de ASD (ic. Jan Bouw) een stuk (met de nationale, praktische
vertaling van het verdrag) van Jaap ontvangt en dat inbrengt in een overleg van de
werkgroep. Mogelijk dat hen dat motiveert nog eens een aantal gebouwen te gaan
beoordelen.

 Adrie: op 7 oktober is er Seniorendag. Wordt in de Bibliotheek gehouden. De BK zal
hier aandacht aan besteden. Ook is er aandacht voor sport/bewegen. Er komt een
folder van.
 Erica: op 5 oktober staat de Stigmatour bus (Amerikaanse bus) met het spel ‘steekje
los’ voor het gemeentehuis. Doel is: We maken het leven met psychiatrische
aandoeningen bespreekbaar en bestrijden bewuste en onbewuste stigma’s op een
interactieve manier.
 Erica refereert aan een casus die veel ‘van kastje naar de muur’ verwijzingen vertoont.
Vraag is hoe hierin te verwzijen. De ASD is verbaasd dat dit niet in het casus overleg
‘kwetsbare jeugd’ is gekomen en dat bv CJG niet is benaderd. In wethouder overleg
zal het punte benoemd worden.
11 Input Wethouder overleg
De volgende punten zullen besproken worden:
 Eigen bijdrage regeling
 Advies SR
 Verslag Vertrouwenspersoon
 Beeldvorming CJG
 Situatie HH landelijk vs plaatselijk
12 Rondvraag en sluiting
Arjen: graag nadenken over jaarverslag en jaarplan.

Voorzitter, Arjen Bouwmeester

Secretaris, Addie Lassche

13 Actiepuntenlijst
nr.
31

datum
02-12-2015

49

03-06-2016

Actie
Aanvullingen/wijzigingen informatie leden ASD op de
website naar Addie mailen
Doormailen presentatie Medipoint

5

wie
Allen

wanneer
Zsm

Addie

todo

50

03-06-2016

51

03-06-2016

 Nogmaals vragen.
Eigen bijdrage problematiek / Verordening op
wethoudersoverleg
Input voor reactie naar gemeente op Eigen bijdrage

53

03-06-2016

Verslag vertrouwenspersoon in Wethoudersoverleg

DB

55
56

03-06-2016
15-09-2016

DB

57
58

15-09-2016
15-09-2016
,

HH / Thuiszorg ophef bespreken met wethouder(s)
CJG bekendheid / drempel bespreken in
wethouderoverleg
Afronden en doorsturen Advies SR
Anoniem de casus van Erica bespreken

Eind juni
Sept.
Eind juni
Sept
Eind juni
Sept
Sept

AL
DB

Sept
Sept
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DB
Arjen

