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Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld 
Datum: dinsdag 7 december 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 Vogel Jan Bouw, lid  
 

Wmo / Jeugdwet / Psychiatrische 
aandoening 

Tanny Gunter, lid   
Erica van Everdingen, lid  

 

Kerken Kees Blaak, lid 
 

 
 

 Mirjam van Ravenswaaij  

 
 

1 Opening door Arjen Bouwmeester. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.. 
Mirjam van Ravenswaaij is als aanwezig als belangstellende / deelnemer ivm punt PGB huisbezoek.  
Jan Vogel wordt welkom geheten waarna hij zich kort introduceert.  

 

2 Presentaties  
2.1 geen 

 

3 Verslagen ASD 
3.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 30 oktober 2017  

Ad 9: met de SGP is geen formeel gesprek geweest maar op persoonlijke titel zijn Jan, Tanny en 
Addie uitgenodigd in een brainstorm bijeenkomst van de SGP voor input voor het programma. 
Wel is er een bedankbrief gekomen voor de brief van de ASD.  
Ad 14 moet zijn ‘kwetsbare jeugd.’ 

3.2 Actielijst ASD 30 oktober 2017 (actie afspraak met Jongerenraad ontbrak) 

 
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 In jaarplan en 
2e halfjaar  

Na 
verkiezingen 

73 31-10-2017 Aandacht vragen bij B&W inz. Potje jeugd minima DB Weth. Jan ‘18 

74 31-10-2017 Afspraak maken met Jongerenraad AL Jplan 2018  
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4 Mededelingen 

 Melding Erica inzake fractieondersteuner Pro98 
Erica staat op plek 9 van de lijst en wil niet in de raad maar zal wel frequent contact hebben 
met de fractie om hen vanuit het werkveld te adviseren. De secretaris overlegt met de 
gemeente of hier sprake is van een mogelijk belangenverstrengeling. Feitelijk staat in het 
reglement dat er alleen onverenigbaarheid is als Erica raadslid zou worden. 

 Jaarplanning 2018 concept ligt bij Elsa om beschikbaarheid gemeentehuis te toetsen 

 Op website  
 link opgenomen van Per Saldo  
 link naar AKJ en Vertrouwenspersoon Wmo zal opgenomen worden.  

 Wmo verordening: per mail is voorstel wijziging binnengekomen. Er zal een brief teruggestuurd over 
het late tijdstip van informeren van de ASD omdat de ASD graag eerder de informatie had 
ontvangen om zo nodig te kunnen adviseren.  

 

5 Binnengekomen stukken 

Uitnodigingen bijeenkomsten Toelichting/deelname 

1 2-nov 
Uitnodiging KBO Gelderland inzake belangenbehartiging 2.0 
Reactie: Wim gaat erheen 

bespreken wie er gaat 

2 7-nov 

Regiobijeenkomst AVI definitieve uitnodiging 4 dec 
Reactie: Bram is geweest en heeft nodige documenten 
gegeven om te verspreiden. 
De informatie over ‘Werkkracht’ heeft bevestigd dat 
Barneveld goede keuzes heeft gemaakt. 

terugkoppeling Wim / Bram 

3 20-nov Regiobijeenkomst AVI dec 11 inz. Beschermd wonen deelname Tanny + Bram 

Adviesaanvragen/Vraag om reactie   

4 1-dec Mail Erica van Everdingen inzake PGB huisbezoekk agenda punt 6 

5 4-dec Mail Elly Lokhorst inzake PGB huisbezoek agenda punt 6 

6 4-dec Mail Mirjam van Ravenswaaij inzake PGB huisbezoek agenda punt 6 

Verslagen     

7 2-nov 

PGB rapportage (via Erica) 
Reactie: is dit iets om Bvld te laten aanhaken? Besloten 
wordt dat de ASD een formeel advies aan B&W zal 
uitbrengen om als pilot mee te doen. 

tkn 

8 2-nov 

Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 24 oktober  
Reactie: veel hereniging met gezinnen met kinderen. 
Gevraagd wordt of dit tot extra aandacht vanuit Jeugdwet 
leidt? Geantwoord wordt dat het beeld is dat hier vanuit de 
gemeente voldoende oog voor is. 
Gevraagd wordt of er spanningsveld is als iemand geen 
werk heeft en dus terugval in inkomen heeft. Moet focus 
hebben op werk zoeken. Ondertussen kan het zolang duren 
dat er betalingsachterstanden ontstaan. Vraag is hoe de 
gemeente aan zijn financiële verplichtingen voldoet naar 
deze burger. Geurt neemt dit nogmaals mee. Vooral omdat 
de ombudsman hier aandacht voor heeft gevraagd.  

tkn 

9 2-nov presentatie Roland Smorenberg tkn 

10 7-nov Presentatie Joyce de Feijter tkn 

11 28-nov Verslag Seniorenraad 14 september tkn 
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Overig     

12 5-nov Mail Erica inzake melding Pro98 fractie ondersteuning bespreking agendapunt 4 

13 13-nov Dingetje van Elsa -:) opvolgen 

14 13-nov Reactie Wim inzake verkeerd beeld Menzis/Norschoten tkn 

15 14-nov Nieuwsbrief AVI tkn 

16 15-nov AVI - Mijn kwaliteit van leven / Nieuwsbrief tkn 

17 20-nov Benoemingsbrief Jan Vogel geen bijlage, ter info 

 

6 PGB huisbezoek 

 Zie bijlagen. 

 Bespreken of hier een taak voor de ASD ligt en zo ja welke. 
Erica en Mirjam lichten dit punt toe. De brief kwam onverwachts en het is vooral de toon die weerstand 
oproept. Een PGB krijg je nadat je heel veel privacygevoelige informatie moet delen. Een huisbezoek is een 
stevige controle. Bovendien is er veel afhandeling bij de SVB omdat daar alle facturen heen gaan. Het bureau 
die het onderzoek uit zal voeren, presenteert zichzelf op hun website vooral als organisatie die ‘stevig’ 
onderzoek doet waarbij huisbezoek zwaarste middel is. In het netwerk roept dit onrust op zoals: waarom dit 
onderzoek? timing in december? waarom deze strenge toon? waarom met minderjarige kind?  
Inmiddels hebben ook diverse personen een brief gekregen dat de GGZ-beschikking op slot staat totdat is 
aangetoond dat het nog steeds nodig is (omdat de gemeente uitgaat van 1 jaar voor een gemiddelde 
behandeling). Ook deze brief is kil van toon en heeft forse impact.  
Grote gevaar is dat ouders zich gaan terugtrekken uit de jeugdzorg uit ‘angst’ dat door deze communicatie er 
ongewenste onrust ontstaat bij de jeugdige hulpvrager.  
 
Er is advies gevraagd bij Per Saldo. Aan het bezoek moet je meewerken. Per Saldo onderzoekt ook of en hoe 
deze PGB onderzoeken mogen worden gedaan.  
 
Door de ASD wordt besloten wordt om met hoge urgentie een brief naar de wethouder te sturen namens 
meerdere mails die bij de ASD zijn binnenkomen. Toonzetting van de ASD zal daarin zijn dat de aanpak en 
inhoud van de brief heel veel onrust oproept en averechts werkt met betrekking tot de vertrouwensband die 
nodig is. De ASD kan perspectief gemeente niet overzien (mbt noodzaak, aanpak, etc) maar vind wel dat 
gemeente de negatieve bijwerkingen moet wegnemen en vraagt actie vanuit B&W om vooral het vertrouwen 
te herstellen. De GGZ brief zal slechts gemeld worden.  
De secretaris krijgt mandaat om dit samen de voorzitter op te pakken met als doel zo snel mogelijk gesprek met 
de wethouder. 
 
Aan de ouders wordt geadviseerd om ook met AKJ contact op te nemen. 
 

7 Vervoer leerlingen 

 Status update 
In Januari is er een overleg gepland. Het loopt wel beter maar gaat soms nog wel stroef vooral als er 
wijzigingen zijn.   

 

8 Terugkoppeling overleg met politieke partijen 

 Er is bedankmail Leendert de Knegt (SGP) voor de brief. 

 Gesprek CU 

 Gesprek Pro98 
De gesprekken zijn door de deelnemers positief ervaren. Goed om te merken dat de politieke partijen ook open 
staan voor overleg.  
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9 Status ontvlechting Permar  
Update vanuit Klankbordgroep. Loopt prima. Bianca Lambregts laat een goede indruk achter.  
 

10 Voortgang jaarplan 
Zie bijlagen 
Inmiddels zijn er concepten van Jeugd en Ouderen. De secretaris krijgt wel als huiswerk mee om te pogen het 
beknopt(er) te houden danwel meer met bijlagen te werken.  
 

11 Vacatures/Samenstelling 
 Status Vacatures 

 Kerk  
Kees heeft contact met een kandidaat vanuit Diaconaal platform.  

 Mantelzorg 

 Tip om via Welzijn vacatures te publiceren.  
 

12 Achterbancontacten  

 .- 

 

13 Rondvraag en sluiting  

Bram: Bvld krijgt 2.7 miljoen extra voor jeugdhulp. Betekent dit dat de Wmo pot niet meer 
aangesproken hoef te worden? In Wethouder overleg meenemen wat dit betekent, mn ook gezien 
de wens om te kijken naar lacunes/kansen. 
Geurt: zoekt mensen vanuit Jeugd en statushouders. Bij voorkeur ervaringsdeskundigen, er is contact 
met de jongerenraad.  
Erica: op 6 feb is er opnieuw een avond over i-PGB in het gemeentehuis.  
 
 

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.  

74 31-10-2017 Afspraak maken met Jongerenraad AL Jplan 
2018 

 

74 7-12-2017 Persoonlijke introductie voor website Jan V zsm  

75 7-12-2017 Link AKJ en vertrouwenspersoon op website AL   

76 7-12-2017 Mail / brief inzake Wmo wijzingings AL Dec 2017  

77 7-12-2017 Adviseren meedoen met pilot i-PGB AL   

78 7-12-2017 Vraag Bram aan Geurt GS Jan 2018  

79 7-12-2017 Brief naar Wethouder inz. Huisbezoek PGB DB 8/12  

80 7-12-2017 In wethouder overleg vragen naar impact 2.7 miljoen extra 
jeugd op beschikbaarheid Wmo budget 

DB Weth  

81 7-12-2017 Nagaan of er onverenigbaarheid is inz. Fractieondersteuning 
door Erica 

AL Jan 2018  

      

      

 


