Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld
Datum: Woensdag 9 maart 2017 / Tijd: 19:30 uur / Locatie: vergaderruimte Gemeentehuis
Vertegenwoordiging

Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris Addie Lassche
Cock van der Ende, lid en penningmeester
vac
Bram Roggeveen

Mantelzorgers
Wmo / Ouderen
Participatiewet

Afwezig

Greetje Brugman, lid

Wim Oostenbrink, lid
Geurt Schut, lid

Wmo - Lichamelijke en
verstandelijke beperking
Wmo / Jeugdwet / Psychiatrische
aandoening
Kerken

Jan Bouw, lid
Erica van Everdingen, lid

Tanny Gunter, lid

Vac.

Kees Blaak, lid

1
Opening door Arjen Bouwmeester.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld.
2
Presentatie Jaap Hoekstra
Vervallen
Erica zit sinds kort op persoonlijke titel in het “Valleihopper panel’ namens de gebruikers inz. leerlingenvervoer.
Op 6 april uitnodigen.
3

Verslagen
3.1
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 14 december 2016
3.2
Verslag Wethouders overleg 12 december 2016
•
Punt benadrukken van open deur

Acties

4

nr.

datum

Actie

wie

wanneer

STATUS

31

02-12-2015

Allen

Zsm

Afgerond

57

09-11-2016

allen

15 dec

59
60
61
62

09-11-2016
09-11-2016
25-12-2016
25-12-2016

AL
AL
Cock
Jan

15-dec
15-dec

Bijna
afgerond
Afgerond
Afgerond
Open
Open

63

25-12-2016

Aanvullingen/wijzigingen informatie leden ASD op de
website naar Addie mailen
Aanleveren input jaarverslag en jaarplan (adhv
Uitvoeringsagenda 2017)
Benoemingsverzoek Bram Roggeveen
Reactie naar B. Emans
Sollicitatiebrief Henk Woudenberg
Vervoersplan bewaken op impact en hergebruik ervaringen
elders
Volgen hoe Ongevraagd advies ASD Middenveld Jeugdhulp
wordt opgevolgd.

DB

2017

Mededelingen
4.1
Zie bij opening

1

Komt
eraam

5

Binnengekomen stukken

Uitnodigingen bijeenkomsten
1

Toelichting/deelname

9-jan Uitnodiging Symposium Leefbaarheid Foodvalley

tkn / ter deelname

Reactie: Hoge opkomst. Netwerksessie om partners te vinden om elkaar te
vinden. Er is subsidie vanuit provincie. Niet direct voor ASD initiatief.

Adviesaanvragen/Vraag om reactie
-Verslagen
Symposium over Basismobiliteit in Gelderland, 24 nov 2016
Reactie: De stem van ouders is erg belangrijk.
Positief wordt opgemerkt dat het goed is dat de chauffeurs die leerlingen
vervooeren vooraf kennismaken.
15-dec Erica mist link met keukentafelgesprek (actie voor Jan).
Bram wil graag aandacht voor WlZ vervoer. Zie ook verslag Klankbordgroep
Werk en Inkomen.
De Vergadering wil graag een tussenrapportage van Jan tbv voorbereiding
aan 6 april als Jaap H komt.

2

3
4

17-dec Verslag ASD - Kerken 29 nov 2016
??

tkn / toelichting JanB /

tkn

Verslag SR 24 nov 2016

tkn

Verslag klankbord Werk en Inkomen dd 18 januari 2017

5

20-jan

6

25-jan Verslag WZW 16 december

tkn

7

25-jan Verslag SR 24 november

tkn

Reactie:Valleihopper puntje dat het vertrouwen nog moet groeien.

tkn

Verslag klankbord Werk en Inkomen dd 1 maart 2017
Reactie:

•

10

2-mrt
•

Er loopt een onderzoek om meer zicht te krijgen ‘waar zitten de
minima’. Rapport komt ter beschikking voor klankbordgroep. Zorg
is dat er maar 40% van de minima bekend zijn.
Er is extra potje voor kans arme kinderen wat extra beleid op
ontwikkel worden. Klankbordgroep mag ook suggesties aanreiken.
Zijn er mogeljk signalen via CJG en kinderopvang bij scholen.

tkn

Overig
(Lange) termijn planning Gemeente

8

Reactie:het document van de gemeente zal ook als bijlage bij jaarplan
worden gevoegd.
Wat opvalt is dat er geen punten over ouderen in staan. Dit zal meegenomen
worden naar wethoudersoverleg. Met name om aandacht te vragen voor
19-jan ontschotting en persoonsvolgnende bekostiging.
Twee voorbeelden
•
stapeling eigen bijdragen
•
Extramuralisering vraag ook Wmo beleid.
(een voorbeeld van ongewenest effect is dat een en ander heeft al geleid tot
daling deelname dagactiviteiten).

Tkn en actie

9

12-jan Mail Wilma Heijkoop om vergadering te mogen bijwonen

actie AL

11

16-feb Mail uitnodiging Proeverij Ervaar MEE

Tkn/Greetje

12

mail WSB 'Passie voor Barnevld'/ jaarplan 2017
3-mrt http://www.wstg-barneveld.nl/dit-zijn-we/jaaractiviteiten-2017ontvouwd/

2

tkn

6

Nav Commissie Samenleving 18 januari
1. Besluit Financiën Sociaal Domein / uit Commissie Samenleving
• Overschot irt reserve
• Stimuleren / deelnemen Innovatie brainstorm
De ASD heeft zorgen dat het geld verdwijnt ten koste van het welbevinden van ouderen. Niet duidelijk
is of het een begrotingsbedrag is of een beschikbaar bedrag. Belangrijk is dat de innovatie doelstelling
met vaart wordt opgepakt. De ASD zal dit op het wethoudersoverleg bespreken.
Daarnaast zal ASD inspringen op de brainstorm.

2. Notitie Mantelzorg 2016
•

Advies: lezen. Bevat gemeentelijk beleid / actieplan tbv alle 3 de gebieden in het Sociaal
Domein
De ASD zal in wethoudersoverleg vragen hoe de gemeente de vacature van Frieda gaat opvullen. De
ASD begrijpt niet hoe de meting tot stand komt dat 20% mantelzorger is.
Plannen van de gemeente zijn belangrijk, vraag is er of voldoende ruimte is voor
maatwerkarrangementen en of de ‘oudere’ mantelzorger niet vergeten worden door de sterke focus
op jonge mantelzorgers.
Maatschappelijke stages kunnen een rol hebben in het ‘ontdekken’ van het nut van mantelzorger zijn
waarna jongeren dat makkelijker ook elders / thuis willen doen.

7

Status ontvlechting Permar

Update vanuit Klankbordgroep: De klankbordgroep krijgt positieve reacties vanuit het veld.

8

Financiën ASD
• Vaststellen jaarverslag 2016 incl. verslag kascontrole
Het verslag van de kascontrole wordt ter vergadering besproken. Er zal een aanpassing
gemaakt worden ivm toezegging (nog te betalen) voor SR via ASD Budget.

•

Vaststellen jaarbudget 2017

De begroting wordt mondeling toegelicht, is conform 2016 en zal ingediend worden.
Volgende keer nogmaals op de agenda.
9

Bespreken jaarverslag 2016
• Diverse opmerking worden uitgewisseld.

10 Bespreken jaarplan 2017
• Diverse opmerking worden uitgewisseld.
11 Vaststellen gewijzigde jaarplanning 2017
• Geen opmerkingen
12 Vacatures/Samenstelling
12.1 Kerk
12.2 Mensen met beperking
Bram zal een suggestie naar Jan aanreiken.
12.3 Mantelzorg
Geen verdere opmerkingen.
De secretaris zal het rooster van aftreden actualisersen.

3

13 Achterbancontacten
• 1 t/m 8 april is autisme week
14 Rondvraag en sluiting
• Wim neemt deel aan korte cursus over participatie samenleving.

nr.

datum

Actie

wie

61
62

25-12-2016
25-12-2016

CvdE
JB

63

25-12-2016

64

09-03-2017

65

09-03-2017

66

09-03-2017

67
68
69
70

09-03-2017
09-03-2017
09-03-2017
09-03-2017

Sollicitatiebrief Henk Woudenberg
Vervoersplan bewaken op impact en hergebruik ervaringen
elders
Volgen hoe Ongevraagd advies ASD Middenveld Jeugdhulp
wordt opgevolgd.
Jan reacties verzamelen / actie opnemen mbt Valleihopper
zowel vanuit Jeugd, Ouderen als Werk en Inkomen.
In wethouder overleg bespreken Ouderen en Lange termijn
plan Gemeente
Financiële overschotten / reserves / innovatie bespreken
met wethouder
Bespreken opvolging Frieda
Bram tip voor ASD lid naar Jan doorgeven
Rooster van aftreden actualiseren
Benadrukken van ‘open deur’mbt Beweeg en Sport plan

4

wanneer

DB

2017

JB

13 april

DB

13 april

DB

13 april

DB
JB
AL
DB

13 april

13 april

