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Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld 
Datum: dinsdag 31 oktober 2017 / Tijd: 19:30 – 22:00 uur / Locatie: vergaderruimte ‘Voorthuizen’  
Contact: Secretaris Addie Lassche / (0342) -442933 / secretaris@asdbarneveld.nl 
 

Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig 

 Voorzitter Arjen Bouwmeester  

 Secretaris Addie Lassche   

Mantelzorgers Vac.  

Wmo / Ouderen Bram Roggeveen, lid 
Greetje Brugman, lid 

 

Participatiewet  Geurt Schut, lid 
Wim Oostenbrink, lid 

 
 

Wmo - Lichamelijke en 
verstandelijke beperking  

 Jan Bouw, lid  
Jan Vogel 

Wmo / Jeugdwet / Psychiatrische 
aandoening 

Tanny Gunter, lid   
Erica van Everdingen, lid  

 

Kerken Kees Blaak, lid 
 

 
 

Raad Commissie Samenleving 
(belangstellend) 

Wilma Heikoop (CU)  

 
 

1 Opening door Arjen Bouwmeester. 
Vaststellen agenda. 
Ingekomen is de rouwbrief van het overlijden van ons gewaardeerde lid Cock van der Ende. Vanuit het DB 
zal Addie en mogelijk Arjen de uitvaartdienst bijwonen. 
 
Wilma Heikoop is als belangstellende aanwezig.  

2 Presentaties  

2.1 Roland Smorenberg, gemeente Barneveld, beleidsmedewerker participatiewet), 
 Doel en taken: ondersteunen van doelgroep bij vinden van werk. In dien niet mogelijk een uitkering. 

Hier hoort tegensprestatie en beschutte werkplek bij. 

 Er zijn 5 doelgroepen. Wel strak vanuit overheid begrensd, incl. diverse uitvoeringseisen. 

 Budget is in totaal ruim 10 miljoen. Het is geen open-einde-regeling. De uitgaven in Bvld zijn hoger 
dan begroot door rijk. Hiervoor is deels vangnetregeling vanuit rijk. Ministerie prikkelt echter wel dat 
vangnet pas toegekend wordt bij voldoende inspanning. Budget is bovendien lager geworden zodat 
er bewuste keuzes gemaakt moeten worden voor welke doelgroep het geld vooral in te zetten 
omdat het daar het meeste zin heeft.  

 Barneveld heeft laag % uitkeringsgerechtigden (1.3% )..…lijkt wel geflatteerd omdat dit een 
percentage het van totale inwoner tal is en Bvld heeft relatief veel kinderen en grote gezinnen. Die 
blijkt wel een lastige groep om nog aan het werk te krijgen. Slecths 12% heeft korte afstand tot de 
arbeidsmarkt, bijna helft heeft veel begeleiding nodig. Merendeel van de personen is 40+ (ruim 70%) 
en veel alleenstaanden (niet duidelijk waarom). Verdeling over opleiding lijkt conform gemiddelde. 
Cijfers zeggen wel iets…maar vragen ook interpretatie. 

 . Er is vooral veel bereikt in regie en procesverbeteringen. Inburgering is omgezet naar ‘begeleid’ 
inburgeren. Hierdoor is er meer grip op het proces en is het minder afhankelijk van de inburgeraar 
zelf en verbetert het de re-integratie. Premieregeling werkervaringsplaats werkt goed en heeft geleid 
tot meer aanbod. 

 3 thema’s voor 2018: 
o Terugbrengen BUIG 
o Kwaliteit borgen en monitoren 
o Nieuwe ontwikkelingen uit regeerakkoord. 
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 Gaandeweg meer oog voor gevallen die 3 D overschrijdend hulp nodig hebben en meer 
samenwerking met Jeugdwet voor jongeren en met WMO voor ouderen (inbrengen van expertise 
voor werkzoekers).   

 Presentatie wordt doorgestuurd. 
 

2.2 Joyce de Feijter, Zorgbelang Gelderland (AKJ, Stichting Advies-/Klachtenbureau Jeugdzorg), 
Vertrouwenswerk Jeugd 

 De vertrouwenspersoon heeft strikte geheimhouding (tenzij gevaar dreigt) voor gesprekken met alle 
gebruikers van jeugdzorg (zowel jeugd als (groot/pleeg)-ouders). 

 Hoofdoel is geven van advies en vervolgens ondersteunen bij vervolgstappen. 

 Gemerkt wordt dat de vertrouwenspersoon deel wordt van jeugdzorg aanbod. Maar jeugd heeft ‘al 
zoveel mensen die zich met hen bemoeien’. Het hebben van een vertrouwenspersoon blijkt in 
behoefte te voorzien.  

 Gespreksvoerder moeten wijzen op beschikbaarheid vertrouwenspersoon.  

 Gesprekken zijn vaak mediator achtig van aard.  

 Vertrouwenspersoon kan doorverwijzen naar AKJ. 

 In de rapportage wordt zo nodig een signaal afgegeven als er sprake is bijzondere situaties.  

 Grootste groep hulpvragers zijn de (groot/pleeg)ouders. Er is toename van vragen van jogneren in 
gezinshuizen. Er zijn weinig vragen van jongeren die thuishulp krijgen. Vraag is of 
Vertrouwenspersoon voor deze jongeren voldoende laagdrempelig vindbaar is.  

 ASD verwoord dat het nodig is dat de vertrouwenspersoon vindbaarder moet zijn voor vooral de 
jongere. Dit kan de kwaliteit van de integrale jeugdhulp verbeteren en klachten voorkomen. 

 

3 Verslagen ASD 
3.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 14 september 2017  
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de verslagen. 
Nav: CEO meenemen in actieplan 2018 waar van toepassing.  

 
3.2 Actielijst ASD 14 september 2017 

nr. datum Actie wie wanneer STATUS 

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

DB 2017 Ontvangen 
 

68 09-03-2017 Bram tip voor ASD lid naar Jan doorgeven 
Voorstel tot benoeming ingediend 

DB  Actie DB 

69 14-09-2017 Wethouder aanspreken op  

 wijze van Ceo onderzoek 

 Communicatie / informatie middelen 

DB 19/9 Uitgevoerd 
Advies  
to-do 

69 14-09-2017 Henk Beltman mailen over meedoen regio bijeenkomsten. AL Zsm Uitgevoerd 

70 14-09-2017 Met wethouder bespreken over 1 vertrouwenspersoon DB 19/9 Uitgevoerd 

71 14-09-2017 Afronden brief verkiezingen AL ZSM uitgevoerd 

      

 

4 Mededelingen 
4.1 Bankzaken zijn overgedragen naar Wim Oostenbrink 

 

5 Penningmeester agenda punt ten onrechte blijven staan 
5.1 Besluitvorming en mandatering inzake overdracht Penningmeesterschap 

 

6 Binnengekomen stukken 

Uitnodigingen bijeenkomsten Toelichting/deelname 
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1 3-okt 
Uitnodiging Sociale markt 24 okt 
Reactie: Greetje is hier geweest, was heel nuttig. 

  

2 5-okt Uitnodiging thema-avond NAH 26 okt tkn 

3 13-okt Bevestiging Rabobank wijziging Adres bankrekening mededeling 

4 20-okt 
Vooraankondiging bijeenkomst 'Beschermd Wonen' 11 de 
Reactie: Tanny en Bram nemen deelc 

 Tkn,  

5 20-okt 
Regiobijeenkomst AVI  
Deelname door nntb 

bespreken wie er gaat 

Adviesaanvragen/Vraag om reactie   

6 19-sep 

Reactie Gemeente op Advies Jeugd 2016 
Reactie: de raad kan zich vinden in de reactie en herkent 
dat er op diverse gebieden aandacht is voor genoemde 
punten. 

 Bespreken agenda punt 8 

Verslagen     

7 21-sep Klankbordgroep Werk en Inkomen 20 september  tkn 

8 25-sep Notulen SR 11 mei 2017  tkn 

9 2-okt Verslag Wethouders overleg tkn 

Overig     

10 16-okt Uitnodiging NPV avond over Dementie tkn 

11 15-sep Formele sollicitatie Jan Vogel (CV op 16 okt) mededeling 

12 16-sep 

Actie Jan Bouw inzake PGB / Vraag Peter de Bliek 
Reactie: er is gesprek met Peter de B geweest. Focus lijkt op 
bijdrage bij initiële aanschaf van dure voorzieningen.  Ook is 
belangrijk om te beseffen dat de motieven om iets aan te 
vragen heel divers kunnen zijn. Het begrip maatwerk is dus 
erg belangrijk. 

tkn 

        

 

7 Vervoer leerlingen 
Status update: onderzoek is gestart. Lopende het onderzoek minder publiciteit. Er gaan nog wel steeds dingen 
fout en door het gebeuren is er veel vertrouwen kwijtgeraakt. Veel heeft met communicatie te maken.  

 

8 Bespreken terugkoppeling Advies Jeugdhulp 2016 
De ASD kan zich vinden en de reactie. 

9 Overleg met politieke partijen 
CU en Pro98 hebben gereageerd. Gesprek is als positief ervaren. Had eigenlijk eerder gemoeten mbt tijdslijn 
vaststellen programma.  
Ook met SGP is gesprek geweest.  
Suggestie komt boven om 1 keer per jaar met Cie Samenleving te vergaderen.  
 

10 Status ontvlechting Permar  
Update vanuit Klankbordgroep: proces loopt goed. 
 

11 Voortgang jaarplan 
Eerste reflectie voortgang jaarplan 2017. 
In december graag eerste concept tbv jaarverslag. Tevens dan eerste concept voor jaarplan 2018.  
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Mbt Jeugdraad: voorstel is dat Secretaris de Jeugdraad uitnodigt.  
 

12 Vacatures/Samenstelling 
12.1 Rooster van aftreden bespreken en zonodig / zomogelijk leden herbenoemen 

 Aftredend en herbenoembaar:  

 Arjan Bouwmeesteer  Arjan gaat door voor 2e periode. Hij maakt het voorbehoud dat 
hij mogelijk gaat verhuizen in 2018.  

 Tanny Gunter  gaat door voor 3e ronde. 

 Geurt Schut  gaat door voor 3e ronde 

 Aftredend en niet herbenoembaar:  

 Cock van der Ende / ivm overlijden niet meer opportuun 
12.2 Status Vacatures 

 Kerk  nog geen uitsluitsel 

 Mantelzorg  vooralsnog brengen we dit in de ‘kolommen’ onder. 

 Wijkplatform  continueren van beleid om zo nodig wijkplatform te vragen om input, 
mocht zich kandidaat aandienen dan is hij/zij welkom 

 

13 Achterbancontacten  

 Geurt vindt dat de besluitvorming van de pot voor het extraatje voor de jeugdminima erg lang duurt. 
Dit punt mag mee naar Wethouder overleg als er voor volgende overleg geen besluit is.  

 

14 Rondvraag en sluiting  

 Geurt: mensen meldt spanningspunt met betrekking tot de zorgverzekering bij Menzis voor de 
minima. Er zijn al paar gevallen bekend dat er vanuit deze polis geen hulp van potentiele 
Barneveldse zorgleverancier mogelijk is omdat er geen contract mee zou zijn. Zie notulen 
Klankbordgroep. Hoe komt dit op agenda? Kan dit mogelijk via ongevraagd advies om gemeente 
erop te wijzen dat het wat vreemd is dat een Menzis contract voor minima geen zorg vanuit 
Barneveld kan leveren terwijl deze zorg wel beschikbaar lijkt te zijn.  

 Erica meldt een mooie PGB avond. Op 29 jan 2018 komt extra avond in gemeentehuis ook tbv 
raadsleden. 

 Erica en Tanny gaan verder in gesprek met Ferdinand Oord over nieuwe opzet kwetsbare.  

 Er is een mail Jan Bouw doorgestuurd van Jaap Hoekstra voor deelname aan bijeenkomst over 
VN verdrag. De raad gaat er vooralsnog vanuit dat Jan als portefeuille houder zal deelnemen. 

 
 

nr. datum Actie wie wanneer STATUS 

69 14-09-2017 Wethouder aanspreken op  

 wijze van Ceo onderzoek 

 Communicatie / informatie middelen 

DB 19/9 Uitgevoerd 
Advies  
to-do 

72 31-10-2017 Met Cie Samenleving bespreken om jaarlijks gezamenlijk te 
vergaderen. Bij voorkeur rond thema.  

DB   

73 31-10-2017 Aandacht vragen bij B&W inz. Potje jeugd minim DB Weth.  

      

      

 


