Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld
Datum: Vrijdag 9 juni 2017 / Tijd: 16:00 – 18:00 uur / Locatie: vergaderruimte ‘Puurveense Molen’
Kootwijkerbroek
Contact: secretaris Addie Lassche / (0342) -442933 / secretaris@asdbarneveld.nl
Vertegenwoordiging

Mantelzorgers

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

Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris Addie Lassche
Vac.

Bram Roggeveen, lid
Greetje Brugman, lid
Geurt Schut, lid

Afwezig

Cock van der Ende, lid en
penningmeester

Wim Oostenbrink, lid

Jan Bouw, lid
Tanny Gunter, lid
Erica van Everdingen, lid
Vac.

Kees Blaak, lid

1
Opening door Arjen Bouwmeester.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2

Presentaties en bespreking
2.1 Jenny Dirks / Vertrouwenspersoon Wmo/Participatiewet
• Het jaarverslag wordt toegelicht.
• JD zoekt ook afstemming met andere steunpunten ten behoeve van een goede doorverwijzing van
de clienten.
• Wel is er de zorg of er mensen zijn die hun ‘onvrede’ niet direct uiten en ook niet naar de
vertrouwenspersoon gaan.
• Het LSR contract (om JD als vertrouwenspersoon te laten werken voor de gemeente) moet
verlengd worden. Vraag is of er voldoende draagvlak / werk is, het aantal keren dat er een beroep
op de vertrouwenspersoon gedaan wordt is laag.
• De ASD ziet meerwaarde om ook jeugdportefeuille bij LSR / JD onder te brengen om meer
aandacht te kunnen hebben voor multi-probleem situaties. Niet duidelijk is hoe AKJ rapporteert
en of dit wettelijk mogelijk is.
2.2 Marieke Postma / Beleidsmedewerker Jeugd
De ‘Trein’ met aanbieders is steeds voller. Kost nog wel tijd om altijd op goede spoor te gaan. Over de
richting waar het jeugdbeleid zich heen beweegt is ze tevreden. De visie is: Zo licht als kan en zo zwaar
als nodig.
Voorliggende voorzieningen:
• Er is regelmatig overleg en afstemming.
• Thema Veiligheid is belangrijk.
• CJG richt zich sterk op preventieve taak waarop ze hun aanbod afstemmen.
CJG gaat ook in Vhzn en Kwb advies geven.
• Wacthtijd is niet altijd te voorkomen (spec hulpvraag of spec aanbieder). Dit vraagt wel om
overbruggingszorg indien nodig.

1

Vroegsignalering:
• Belang van vroegsignalering is heel belangrijk: hoe eerder een signaal afgegeven wordt hoe
beter de hulp kan zijn (lang wachten in geval van jeugdhulp verergert de situatie en kan
betekenen dat er zwaardere hulp nodig is).
• Rol scholen mbt tijdig signaleren is groot. Vooral in communicatie met de ouders om hulp te
vragen.
Onveilig / kindermishandeling:
• Signalerings cursus voor kerken is uitgevoerd
• Bijeenkomst met basisscholen tbv convenant en informatie over procedures.
• Voortgezet onderwijs en sportclubs komen ook in beeld mbt signaleringscursus.
• Veel samenwerking met organisatie ‘no kidding’
• Oog voor zowel lichamelijke als emotionele onveiligheid.
Er is nu compensatie voor woonplaatsbeginsel.
De 18+ pilot wordt beleid. ASD spreekt uit hier blij mee te zijn.
Bekend zijn, verwijzen en communiceren zijn cruciale aspecten in het Jeugdbeleid. De samenwerking
tussen aanbieders is soms wat wisselend.
Overall tevreden dat er bewegigt en ontwikkeling is. Het biedt perspectief voor wat er nog gedaan
moet worden. De ASD benadrukt dat het belangrijk is om de mensen die dicht op de jongeren zitten te
kunnen vinden en betrekken.
Afgespoken wordt om mogelijk over een halfjaar nog keer bij te praten.
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Verslagen ASD
3.1
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 6 april 2017
3.2
Verslag Overleg Wethouders 13 april
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de verslagen.
Actie lijst:
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

09-03-2017

68

09-03-2017

70

09-03-2017

71

06-04-2017

Sollicitatiebrief Henk Woudenberg
Vervoersplan bewaken op impact en hergebruik ervaringen
elders
Opmerking: Geen specifieke punten op dit moment. Wel
blijven volgen
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
Zie verslag Weth. Overleg.
Financiële overschotten / reserves / innovatie bespreken met
wethouder
Zie verslag Weth. Overleg.
Bespreken opvolging Frieda
Zie verslag Weth. Overleg.
Bram tip voor ASD lid naar Jan doorgeven
DB kan afspraak maken met Jan Vogel voor voorgesprek. .
Benadrukken van ‘open deur’ mbt Beweeg en Sport plan
Zie verslag Weth. Overleg.
Doorsturen presentatie GJK/MvD en bewaken beantwoording
vragen

2

wanneer

STATUS
Check AB
Blijft staan

DB

2017

open

JB

13 april

DB

13 april

Zie 62,
sluiten
sluiten

DB

13 april

sluiten

DB

13 april

sluiten

DB

Actie DB

DB

13 april

sluiten

AL

9 juni

uitgevoerd

72

06-04-2017

Actie / Reactie op Armoede kinderen
Ideen aangereikt door Kl. Groep. Nu aan gementen

GS

9 juni

uitgevoerd

Ad 62/64:
Erica (maatjeswerk) heeft gesprek met wethouder van Daalen gevoerd over aandachtspunten.
HvD neemt de beleidsmatige punten mee ter bespreking. Dit is wel een signaal dat vragen op
operationeel nivo uitwisselen onvoldoende werkt. Ofwel zorg of er door het uitvoerende nivo
voldoende oog is voor en contact is met de belanghebbende ouders en hun kinderen.
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Mededelingen
4.1
Geen

5

Binnengekomen stukken

Uitnodigingen bijeenkomsten

Toelichting/deelname

1

28-apr Regiobijeenkomst Zorgbelang

tkn / ter deelname

2

16-mei Bijeenkomst VN verdrag (Zorgbelang Gelderland)

tkn / ter deelname

Adviesaanvragen/Vraag om reactie
3

12-apr Reactie Jaap Hoekstra inzake vragen Valleihopper

tkn

Rapport inzake VN verdrag
Reactie: de opmerking ‘de gemeente is eenflink eind op weg’
Tkn/reactie
duidt op plan en een einddoel wat nog niet bereikt is. Dit
terwijl wordt aangegeven dat er geen actief / extra beleid
ontwikkeld wordt. actie naar wethouders overleg

4

13-apr

5

29-mei Verslag Wethouder overleg 13 april 2017

tkn

6

13-apr Klankbordgroep Werk en Inkomen 5 april

tkn

7

20-apr Jaarverslag vertrouwenspersoon 2016

Ter bespreking

8

13-mei Seniorenraad 16 feb 2017

tkn

9

21-mei Klankbordgroep Werk en Inkomen17 mei

tkn

Verslagen

Overig
10

11

12

10-apr

Mail Elsa inzake rolstoelbus die beschikbaar/te koop is (geen
tkn
bijlage)
Handreiking Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (Henk Beltman
/ Zorgbelang Gelderland)

Reactie: Besloten wordt dat het nuttig kan zijn om naar de
bespreking en
politieke partijen een brief te sturen voor de opzet van hun
18-apr
besluitvorming of ASD actie
verkiezingsprogramma.
neemt
Erica en Tanny nemen het door voor jongeren. Bram en
Greetje voor ouderen. A4-tje per groep tbv volgende
vergadering om te bespreken en te besluiten om een brief te
sturen naar de politieke partijen.
18-apr Mail Elsa inzake MEE over Ervaringsdeskundigen

3

tkn

Uitnodiging interview rekenkameronderzoek
risicomanagement drie decentralisaties Barneveld
Gepland 31 mei
16-mei
Reactie: er is verslag gemaakt nav gesprek Arjen.
Vraag voor volgende vergadering: wat is grootste risico voor
de gemeente.

13

6

1-jun

15

Verslag bijeenkomst zorgbelang 30 mei
Reactie:
• Stapeling EB is zorg
• Verschil van ‘uren’ naar ‘schoon huis’ is belangrijk
geweest en leidt nog tot verschillen in
1-jun
verwachtingen
• Overschotten zullen en kunnen door gemeenten
niet altijd direct vertaald worden naar verlagen van
EB want omgekeerd kun je niet direct verhogen bij
tekort.

Nav Commissie Samenleving
•

7

Mail Elsa inzake Startgesprek fietsinformatiedag
Reactie: geen actie voor ASD.

14

Geen specifieke thema’s.

Status ontvlechting Permar

Geen actie nodig.

8

Financiën ASD
•

9

Formeel Vaststellen jaarbudget 2017
Zie bijlage, wordt vastgesteld.

Vacatures/Samenstelling
9.1

Status Vacatures
• Kerk
• Mensen met beperking
• Mantelzorg

Geen update.

10 Achterbancontacten
Geen updates.

11 Rondvraag en sluiting
Geen vragen.

4

Arjen

bespreking en
besluitvorming of ASD actie
neemt

bespreking en
besluitvorming of ASD actie
neemt

