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Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld 
Datum: donderdag 19 april 2018 / 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 Greetje Brugman 

Participatiewet  Geurt Schut 
Wim Oostenbrink 

 
 

Wmo - Lichamelijke en 
verstandelijke beperking  

Jan Vogel 
 

Jan Bouw 

Wmo / Jeugdwet / Psychiatrische 
aandoening 

Tanny Gunter 
Erica van Everdingen 

 

Kerken Kees Blaak (later)  

Gasten  Jaap Hoekstra 
Vertegenwoordiging Jongerenraad 

 

 
 

1 Opening door Arjen Bouwmeester. 
Na opening en welkom wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 

2 Presentaties / bespreking Mantelzorgbon 
Voor dit agendapunt is Jaap Hoekstra aanwezig ter bespreking van het verzoek per mail om een 
reactie van de ASD op het voorstel voor de Mantelzorgbon. 
De Vz drukt zijn verbazing uit over het late tijdstip waarop de vraag om advies kwam.  
JH geeft korte toelichting bij de gestuurde mail en beaamt dat de timing niet goed was. In het gesprek 
komen de volgende punten naar voren: 

 De aanbieders van HH zijn bereid om mee te doen.  

 Evaluatie was positief, zowel van aanbieders als gebruikers.  

 Nav andere vragen (die vaak niet pasten of bij Welzijn Bvld thuishoorden) ook onderzocht of het 
gebruik breder kan.  

 Er is alleen collegebesluit om het te doen, invulling ligt nog open. 

 Mantelzorgbon komt ipv dienstenbon en moet breder inzetbaar zijn. Volume is 500 bonnen van 
25 euro, inkoop is 5 euro voor administratiekosten.  

 De indicatie/uitgifte voor het afgeven van de bonnen komt wellicht bij WB. Dit stimuleert tevens 
de rol van WB. Dit staat naast de bonnen die gegeven kunnen als waardering voor de mantelzorg. 
Niet duidelijk is wat, voor wie en door wie. Benadrukt wordt wel dat het nut breed moet zijn om 
te ‘ontzorgen’ ongeacht of het nu de zorgvrager, mantelzorger of zijn omgeving is. Doel van eigen 
bijdrage is om klein drempeltje op te werpen. Hoofddoel is extra ontlasting van de mantelzorger.  

 Bekendheid kan gestimuleerd worden door gespreksvoerders, coordinatoren van Thuishulp, 
huisartsen, zorg coördinatoren op scholen. WB toetst vooral de ‘overbelastingsvraag’, en niet hoe 
het te besteden. Het WB gesprek helpt ook om mensen op spoor te komen.   

 
Tanny vraagt waarom VOG voor kerken niet gratis kan zijn. Jammer is dat de informatie dit niet aangaf 
waardoor er verkeerde verwachtingen zijn ontstaan. Jaap H licht toe dat dit vanuit VNG toezicht niet 
mag. Een VOG kan ook alleen maar aangevraagd worden door een organisatie die bij KvK geregistreerd 
is. Ergo een kerk kan voor zijn leden geen VOG aanvragen. Deze lacune is bekend en wordt wel actie 
op genomen richting de landelijke overheid.  
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Jongerenraad 
Celine Verhoeks (secr), Jacco Heij (vz) en Rico van de Mheen (penn) zijn aanwezig als 
vertegenwoordigers van de Jongerenraad. De JR in Barneveld is een enthousiaste groep die in contact 
staat met grote klankbordgroep. Er komen vanuit gemeente / gemeenschap veel vragen naar 
jongerenraad. Er worden visies gevormd op thema’s om te adviseren naar de gemeente.  
Concrete thema’s op dit moment zijn ervaringen jeugd met zorg terugkoppelen naar gemeente en 
actie met betrekking alcoholgebruik.  
Benadrukt wordt dat de ASD blij is dat uiteindelijk de Jongerenraad van de grond is gekomen. Het 
belang van contact onderhouden wordt gedeeld al zijn de thema’s van de JR veel breder dan de ASD 
thema’s. 

 

3 Verslagen ASD 
3.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 22 februari 2018  

  Geen opmerkingen 
3.2 Actielijst ASD 22 februari 2018 

  
nr. datum Actie wie wanneer STATUS 

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

Gereed 

82 22-02-2017 Update ziekte Greetje Brugman WO Febr 18 Gereed 

83 22-02-2017 Mail naar wethouder inzake follow-up huisbezoek PGB zie 
agendapunt 8 
Moet nog gedaan worden, afgesproken wordt om via 
Wethouder overleg expliciet navraag te doen wat de ‘lessons 
learned’ zijn en wat er in het belang van de burger is 
aangepast.. 
Erica ligt nog toe dat mbt punt privacy naar de gemeente is 
benadrukt dat de gemeente te gemakkelijk teveel informatie 
gedeeld heeft. 

AL Febr 18  

84 22-02-2017 Input aanleveren voor jaarplan JB Febr 18 Gereed 

85 22-02-2017 Jaarplan lezen in samenhang en verbeter voorstellen “eigen 
stukje” aanleveren bij de secretaris  

allen 15 maart Gereed 

86 22-02-2017 Geactualiseerde jaarplan versturen AL 31 maart Gereed 

 
 

4 Mededelingen 

 Via Secretariaat van de gemeente is verzoek gedaan mbt overleg met Commissie Samenleving.  

 Website GRB: er wordt aan gewerkt om de GRG een plek te geven op de ASD site. 
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5 Binnengekomen stukken 

 

Uitnodigingen bijeenkomsten Toelichting/deelname 

1 14-Feb Uitnodiging Risicomanagement / 24 Mei 
deelname Arjen + Jan V 
+ Geurt S? 

2 20-Feb 
Uitnodiging BO WZW 1 juni 
Afspraak is dat Bram/Greetje pogen structureel te gaan. 

Wie neemt er deel? 

3 24-Mar 
CU initiatief 'Waardig ouder worden' 
Reactie: mooi initiatief ….. wel hoog ambitieniveau. 

tkn / terugkoppeling 

Adviesaanvragen/Vraag om reactie   

4 28-Mar 

Mantelzorgondersteuning / Mantelzorgbon + mail 
communicatie met Jaap Hoekstra 
Geen verdere advisering, wel reactiebrief naar Jh + 
wethouder. 

agendapunt 6 

Verslagen     

5 20-Feb Overleg werkgroep jeugd 16022018 concept agendapunt 7 

6 20-Feb Seniorenraad notulen-2017.11.23   

7 27-Feb 
Bestuurlijk overleg Wonen, Zorg en Welzijn 9 feb 2018 + 
bijlagen 

tkn 

8 27-Feb Presentatie ASD 22 februari 2018 definitief MVD tkn 

9 8-Mar Verslag klankbordgroep W+I van de ASD  7 maart 2018 tkn 

10 11-Apr Verslag klankbordgroep W+I van de ASD  11 april 2018 tkn 

Overig     

11 20-Feb Flyer Thuisadministratie tkn 

12 20-Feb Folder Cursus Omgaan met geld tkn 

13 14-Mar Sandra Mouw Mensenbieb tkn 

14 19-Mar Nieuwsbrief werk en inkomen maart 2018 tkn 

15 21-Mar Brief Businessclub Zorg en Welzijn tkn 

 -  17 Apr Flyer Welzijn Barneveld inz. Mantelzorg  tkn 

 

6 Mantelzorgwaardering 

 Nav mail Jaap Hoekstra (ingekomen stuk 4) 

 Nav de bespreking wordt afgesproken om een brief te schrijven naar Jaap Hoekstra en Hans 
van Daalen om  

 uiting te geven aan de late termijn waarop een reactie werd gevraagd 

 hoofdlijnen te geven van de ASD inzake inzet van het middel. 

 

7 Kwetsbare jeugd 
Bespreking nav mail Tanny Gunter (ingekomen stuk 5). 
Het overleg was vorig jaar op een dood spoor gekomen omdat er teveel focus van de deelnemers was op ieders 
eigen stukje en over procedures. Er is klein kerngroepje gevormd om het vlot te trekken. Er is weerstand en 
terughoudendheid vanuit de kwetsbare jongeren om ‘aan tafel te komen voor een gesprek’ door een soms te 
ambtelijke benadering en omdat er belangen op het spel staan. Op dinsdag 10 april hebben Tanny / Erica een 
sessie met ouders en een 2e groep met de jongeren zelf gehad. Die heeft veel informatie opgeleverd, het 
woord ‘tragiek’ illustreert de problematiek van de kwetsbare jeugd. Zorgbelang en Gemeente (Ali Essousi) 
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organiseren binnenkort een vervolg. Heel belangrijk is de attitude vanuit de gemeente en het inzicht dat de 
specifieke deskundigheid van de ouders gebruikt moeten worden. 
In wethouder overleg zal aan de orde gesteld worden hoe van ‘systeemwereld’ naar de ‘leefwereld’ te komen.  
 

8 Vervoer leerlingen 

 Status update: het is goed dat er een klankbordgroep is omdat dit goed werkt. Men is blij dat 
Transvision buiten beeld is en Noot tot 2020 blijft rijden.  

 ASD benadrukt het belang van de Klankbordgroep en het vooraf communiceren.   
 

9 Status ontvlechting Permar  
Update vanuit Klankbordgroep. Prima afgerond, geen follow up meer.  
 

10 Jaardocument 
Vaststellen Jaardocument 2017/2018. 
Wordt vastgesteld met enkele kleine wijzigingen. 
 

11 Vacatures/Samenstelling 
11.1 Status Vacatures 

 Kerk   
Kees zal het contact dat hij heeft oppakken. Dit punt wordt urgent gezien het aftreden van 
Kees eind 2018. 

 Mantelzorg  
Via Welzijn Barneveld vacature melden.  

 

12 Achterbancontacten  

- 

 

13 Rondvraag en sluiting  

 BBQ   Wim neemt actie op het organiseren 

 Jenny Dirks  nav contact met de secretaris heeft Janny aangegeven dat zij op 
instructie vanuit de gemeente niet meer kan deelnemen aan een gesprek met de ASD 
en dat haar opzet reactief is. De ASD zal dit aankaarten in weth. Overleg. 

 
 

nr. datum Actie wie wanneer STATUS 

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

To do 

82 22-02-2017 Update ziekte Greetje Brugman WO Febr 18  

83 22-02-2017 Mail naar wethouder inzake follow-up huisbezoek PGB AL In Weth. 
Overleg 

 

84 19-04-2018 Vragen naar reactie op ingediende begroting AL Weth. 
Overleg 

 

85 19-04-2018 Brief naar Jaap Hoekstra/Hans van Daalen over Mantelzorg AL Mei todo 

86 19-04-2018 Bespreken mandaat Jenny Dirks DB Weth. 
Overleg 

 

87 19-04-2018 Vacature melden bij WB AL  todo 

      

      

      

 


