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Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld  

Datum: Woensdag 14 december 2016 / Tijd: 19:30 uur / Locatie: vergaderruimte Gemeentehuis 
 

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  

Vac. Jan Bouw, lid  
 

Wmo / Jeugdwet / Psychiatrische 
aandoening 

Tanny Gunter, lid   
Erica van Everdingen, lid  

 

Kerken Kees Blaak, lid 
Vac. 

 

Wijkplatform Vac.  

 

1 Opening door Arjen Bouwmeester. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
Cock meldt dat Henk Woudenberg benaderd is voor (waarschijnlijk) portefeuille mantelzorg. Cock laat hem briefje sturen. 
Bram Roggeveen is verhinderd.  
 

2 Presentatie ……… 
GEEN. 
 

3 Verslagen 
3.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 9 november 2016  

JFC moet Meerwaarde zijn 
mantelzorg verkeerd gespeld 

3.2 Verslag Wethouders overleg 12 december 2016 (indien tijdig beschikbaar) 

Acties 
31: graag sturen, dan actie afsluiten 
56: Afgerond 
57: Open 
58: meenemen in Commissie vergadering en in Wethouders overleg 
59: loopt 
60: Open 

 

4 Mededelingen 
4.1 Zie bij opening 
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5 Binnengekomen stukken 

Uitnodigingen bijeenkomsten Toelichting/deelname 

--       

Adviesaanvragen/Vraag om reactie   

--       

Verslagen     

1 7-Nov 

Verslag regiobijeenkomst Zorgbelang 
Leestip:  

1. Verslag van bijeenkomst 
2. Presentie gemeente Rhenen 

tkn 

2 10-Nov 

Verslag Minimabeleid 3 november (meerdere documenten) 
Reactie: Veel voorstellen om er wat aan te doen. Bekendheid lijkt nog lastig. Organisaties 
zouden het moeten opnemen op hun formulieren en brieven. Benadrukt moet worden In de 
Klankbordgroep krijgt dit aandacht. 

tkn 

3 2-Dec Verslag Klankbordgroep Werk en inkomen 26/10 tkn 

3a 2-Dec Verslag Klankbordgroep Werk en inkomen 30/11 tkn 

4 8-Dec 
Verslag platform kerken 29 november 
Opkomst was lag. Inhoud was goed.  

tkn 

Overig     

5 8-Nov Informatie mail Ali Essoussi tkn 

6 7-Nov 

Advies RAD aan bestuur Vervoersorg. Regioact Arnhem/Nijmegen 
Reactie: belangrijk is om hier alert op te zijn.  

 Hoe kunnen wij deze ervaring gebruiken 
 Vanuit Wethouder overleg is ook aangegeven dat dit een belangrijk thema voor 

2017 is 
 Actie Jan Bouw.  

WMO/Beperking 

   

6 Bespreking Beweeg- en Sportbeleidsplan 
In dit plan heeft de gemeente ook de input van het Ongevraagd advies Middenveld verwerkt.  

1. Wat vind de ASD van het plan (zie hoofdstuk over ASD / H4) 
2. Wat verder te doen met het advies? 

Addie heeft mbt dit plan in de Commissie Samenleving hierop ingesproken en daar benadrukt dat: 
1. Bewegen belangrijk is voor alle burgers, goed dat de titel dit weergeeft.  
2. Plan moet niet beperkend zijn maar ruimte bieden voor ondersteuning alle burgers.  
3. Gemeente heeft belangrijke faciliterende rol. 
4. Het is belangrijk om ook oog te hebben voor het niet formeel georganiseerde bewegen / sporten. 

Deze groepjes moeten ook bekend kunnen worden met de mogelijkheden van gemeentelijke 
facilitering.   

In het wethoudersoverleg is dit ook nogmaals benadrukt. De ASD herkent de strekking van het uitgebrachte 
advies. Wel zal de ASD het advies ook aan de orde stellen voor andere gebieden (bv muziek en cultuur). 
 
Vanuit de vergadering wordt erop gewezen om aandacht te vragen om ook senioren betrekken. Niet duidelijk is 
of een inventarisatie nodig is. Adrie neemt het mee naar senioren raad. Ook hier zitten ‘vriendengroepjes’. De 
ASD ziet graag dat de begeleiders van deze groepen ook moeten kunnen vallen onder ‘maatwerk’ en facilitering 
en als zodanig dus ook aanspraak op ondersteuning kunnen maken.  
Dat geldt ook als een begeleider ook een toegangspas nodig heeft, hij/zij moet die dan niet hoeven kopen maar 
dit moet dit vanuit gemeente gefaciliteerd kunnen worden (casus komt voor).  

7 Status ontvlechting Permar  
Vanuit Klankbordgroep wordt gemeld dat de ontvlechting goed loopt. De Informatie bijeenkomst in Ede op 10 
december was nuttig en bedoeld voor alle Permar medewerkers. Complimenten voor Bianca L.  

8 Wethouders overleg 
Verslag volgt. 
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9 Evaluatie PGB Avond 
Er waren cirac 40 bezoekers. Ook was er belangstelling uit omliggende gemeenten. Goede informatie 
uitwisseling en ook ruimte voor ervaring uitwisseling gemeente / pgb vrager. De nuance kwam regelmatig naar 
voren.  

 

10 Bespreking Onderzoeksrapport betreffende onderzoek Signaleren van onveiligheid bij 
jeugdigen. 

Tanny / Erica nemen het document ook in ogenschouw met opstellen van jaardoelen 2017. Plan is belangrijk 
mn om vroegsignalering en veilig thuis melding goed te gebruiken. Het is moeilijk speelveld, samenwerking is 
daarom heel belangrijk. Belangrijk is werken met 1 regisseur voor 1 gezin.  

 

11 evaluatie jaarplan 2016 
 helft is binnen! 

 

12 1e input jaarplan 2017 
 helft is binnen! 

 

13 Vaststellen jaarplanning 2017 
De voorgestelde jaarplanning wordt vastgesteld.  
 

14 Vacatures/Samenstelling 
14.1 Kerk  

Doorgeschoven naar volgende keer ivm beperkte opkomst op klankbordavond. Kees 
zal het wel in de verslagen vragen. 

14.2 Wijkplatform (update) 
Arjen is bij overleg Stuurgroep geweest. Omdat er geen kandidaten zich gemeld 
hebben wordt ‘plan B’ afgesproken. Dat wil zeggen dat Arjen regelmatig de 
Klankbordgroep zal bijwonen en dat we proactief zullen mailen over tips en vragen om 
input (als geadresseerde vindplaats). De wijkplatformen lijken bijna geen verbinding 
me het sociale domein te hebben. Per wijk is er een andere invulling.  
dit zal ook zo in jaarplan komen. 

14.3 Greetje gaat Adrie opvolgen in WZW 
 

15 Achterbancontacten  

 Kees: de bijeenkomst kerken was op 29 november 2016. Beperkte opkomst, wel zinvolle 
uitwisseling van informatie inzake relatie Jeugdhulp en Relatieproblemen.  

 De Jongerenraad hoopt in 2017 een keer te komen kennismaken met de ASD. 

 Erica: in feb 2017 komt er avond met stichting ‘studeren en werken op maat’ over hoog 
furnctionerende jongeren mbt toeleiding naar baan. Ook met stichting WIM. 

 

16 Rondvraag en sluiting  

 Wim: het financiële beleid van de gemeente stuurt op ontschotting. De Reserve Sociaal 
Domein is op dit moment groot genoeg. Overschotten gaan daarom nu naar Algemene 
Reserve. Indien nodig kan er later vanuit algemen reserve weer bijgeplust te worden omdat 
de regeling open einde regelingen zijn. Blijven volgen is nodig.  



 

4 
 

 Arjen heeft uitnodiging om in kennisuitwisselingsplatform te zitten. Lijkt niet zinvol temeer 
omdat dit nog geld kost.  

 Zorgbelang uitnodiging voortaan vooraf doorsturen naar alle ASD leden en vragen wie 
deelneemt.  

 Tot slot bedankt de voorzitter Jannie Bosman en Adrie ten Brinke voor hun participatie in de 
ASD 

 
Arjen wenst alle goede feestdagen en jaarwisseling en sluit de vergadering. 
 
 

nr. datum Actie wie wanneer 

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

Allen Zsm 

56 09-11-2016 Verslag minima beleid sturen GB  

57 09-11-2016 Aanleveren input jaarverslag en jaarplan (adhv 
Uitvoeringsagenda 2017) 

allen 15 dec 

58 09-11-2016 Indien nodig reactie Sportbeleidsplan AL Cie/Weth 

59 09-11-2016 Benoemingsverzoek Bram Roggeveen AL 15-dec 

60 09-11-2016 Reactie naar B. Emans AL 15-dec 

61 25-12-2016 Sollicitatiebrief Henk Woudenberg Cock  

62 25-12-2016 Vervoersplan bewaken op impact en hergebruik ervaringen 
elders  

Jan  

63 25-12-2016 Volgen hoe Ongevraagd advies ASD Middenveld Jeugdhulp 
wordt opgevolgd.  

DB 2017 

 


