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Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld 
Datum: Vrijdag 15 juni 2018 / Tijd: 16:00 – 18:00 uur / Locatie: vergaderruimte ‘Nieuw Schooneng‘  
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  Wim Oostenbrink Geurt Schut 

Wmo - Lichamelijke en 
verstandelijke beperking  

Jan Bouw Jan Vogel 

Wmo / Jeugdwet / Psychiatrische 
aandoening 

Tanny Gunter 
Erica van Everdingen 

 

Kerken  Kees Blaak 

Gasten    

 

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

2 Presentaties / bespreking Project Mantelzorg / respijtzorg 
Fabian Hemmers + Lisette Mulder van Steunpunt Mantelzorg lichten het project toe waar WB mee bezig is 
ten behoeve Mantelzorg en Respijtzorg.  
Het onderzoek heeft 2 fasen: 

1. Wat er beschikbaar is 
2. Wat is de behoefte 

Voor het 2e onderdeel wil WB graag input vanuit de ASD.  

 Respijtzorg heeft als doel dat de mantelzorger kan bijkomen zonder dat de zorgvrager zonder zorg zit. 
Deze definitie heeft iets triviaals waardoor mensen zich niet aangesproken worden, maar ook iets 
herkenbaars in afstemming met organisaties.  

 Vraag is wie de zorgvrager is? Is dat de patiënt of hoort zijn primaire omgeving met vrijwilligers en 
mantelzorgers er ook bij.  

 Belangrijk is ook de hulpvraag , het kwalificeren van de hulpvraag en de ‘houdbaarheid’ van de 
oplossing.  

 Is het woord ‘respijtzorg’ de juiste? 

 In de Jaarplannen van de ASD zijn er al aantal aspecten benoemd. Deze zijn beschikbaar voor WB. 

 Belangrijk is dat de ‘de context / het netwerk om de zorgvrager integraal betrokken is bij de 
hulpvraag’. In het verlengde hiervan dat er ook voldoende expertise en transparantie is in het gesprek 
zodat de gespreksvoerder een correct beeld krijgt en een goede inschatting kan maken van hulpvraag. 
Dit vraagt ook een goede gespreksondersteuner. 

 Profiel voor ASD-Mantelzorg naar Lisette / Fabian sturen.  

 Bram is voorlopig even aanspreekpunt. (AL moet mailadres doorsturen.) 
 
Gevraagd wordt naar status ‘nieuwe dienstenbon’ naar aanleiding van de bespreking op de vorige ASD 
met Jaap Hoekstra. Omdat mantelzorgers nogal eens te maken hebben met vraagverlegenheid (niet 
weten of, waar en hoe een hulpvraag te stellen, wordt er toch wat aanbod gericht gewerkt. WB wil 
maximaal flexibel zijn in het uitzetten van deze bon. Er zal door ASD feedback worden gegeven op het 
uitvoeringsplan. 
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3 Verslagen ASD 
3.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 19 april 2018  

  Geen opmerkingen 
3.2 Actielijst ASD 19 april 2018 

  
nr. datum Actie wie wanneer STATUS 

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

Gedaan 

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

Open 

87 19-04-2018 Brief naar Jaap Hoekstra/Hans van Daalen over Mantelzorg BR Mei Korte mail 

88 19-04-2018 Bespreken mandaat Jenny Dirks 
Reactie: Jenny mag haar taak blijven doen en mag bij ASD 
langskomen.  

DB Weth. 
Overleg 

Gedaan 

      

      

 

4 Mededelingen 

 Website GRB: opgeleverd. Ben is bezig met content te plaatsen. Jan geeft nog door dat de oude site 
uit de lucht mag.  

 

5 Binnengekomen stukken 

Uitnodigingen bijeenkomsten Toelichting/deelname 

1 30-Apr 
Uitnodiging Jeugdhulp Bvld 5 juni 
Reactie:er was veel belangstelling. Zie agendapunt 7. 

tkn / toelichting Tanny 

2 14-May Toezegging Cie Samenleving inz. overleg ASD tkn 

3 16-May 
Uitnodiging WB  Actieve werksessie mantelzorg 
Reactie: Erica laat weten of zij kan gaan.  

Wie neemt er deel? 

4 4-Jun 

Uitnodiging / bijlagen BO WZW 8 juni 
Reactie: onduidelijk is waar om uitnodiging niet bij juiste 
mensen (Bram / Greetje) is gekomen. AL gaat uitzoeken 
(Noot: er is gebleken dat Bram en Greetje geen eigen 
uitnodiging ontvangen hebben zoals in het verleden terwijl 
Addie daar wel van uit ging en daarom geen uitnodiging 
heeft doorgestuurd.) 

tkn / terugkoppeling 

Adviesaanvragen/Vraag om reactie   

5 1-Jun Inkoop Vangnetvoorzieningen Wmo  punt 9 

Verslagen     

6 21-Apr Postioning paper evaluatie Jeugdwet tkn / toelichting Erica 

7 23-May Verslag SR 15 feb 2018 tkn 

8 11-Jun Verslag Klankbordgroep W+I 23 mei  tkn 

Overig     

9 25-Apr Coalitieakkoord Agendapunt 10 

10 23-May Menzis Fonds tkn 

11 25-May link naar Koplopers Clientenondersteuning tkn 
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6 Mantelzorgwaardering 

 Zie bespreking bij punt 1. Wel wil ASD blijven bewaken hoe het uitzetten van de bon loopt.  

 

7 Kwetsbare jeugd 
De ontwikkelingen (cq het ophalen van vragen, wensen en problemen) worden vanuit kerngroepje gedaan in 
contacten met jongeren. De wethouder kan en moet aan de slag met de uitkomsten. De uitkomsten worden 
door Zorgbelang verwerkt tot aanbevelingen. Dit betekent follow up na de zomer.  
  

8 Vervoer leerlingen 

 Loopt op dit moment redelijk goed. Belangrijk is vervolg onderzoek. 
 

9 Inkoop Vangnetvoorzieningen Wmo 
Het ontvangen document wordt besproken: 

 Het lijkt een woordenspel en is erg ambtelijk ingestoken. Roept bij ASD veel vragen ons, gaat 
dit niet leiden tot problemen bij de levering? 

 Specifiek: 

 Waar is PGB gebleven? 

 Maatwerk volgens norm client of norm gemeente? 

 De secretaris zal per mail een korte reactie sturen.  

 

10 Coalitieakkoord 

 Inhoudelijk besproken. Geen actie nu, wel zal ASD dit spiegelen aan beleidsplan.  

 

11 Status Beleidsplan Sociaal domein  
Er wordt op verschillende fronten gewerkt. Gemeente is actief, ASD Participeert waar mogelijk. 
 

12 Vacatures/Samenstelling 
12.1 Status Vacatures 

 Kerk  
Arjen zal met Kees contact opnemen om zsm een opvolger te hebben.  

 Mantelzorg 
Addie zal profiel bij WB uitzetten. 

 

13 Achterbancontacten  

14 Rondvraag en sluiting  

  
 

nr. datum Actie wie wanneer STATUS 

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

 

87 19-04-2018 Brief Korte mail naar Jaap Hoekstra/Hans van Daalen over 
Mantelzorg 

BR Juni gedaan 

88 19-04-2018 Bespreken mandaat Jenny Dirks 
 Uitnodigen 

AL sept  

89 15-06-2018 Vacature mantelzorg naar WB AL zsm todo 

90 15-06-2018 Mail adres Bram R naar Fabian H sturen AL zsm gedaan 

91 15-06-2018 Korte reactie per mail naar de gemeente inzake Inkoop Wmo AL zsm gedaan 

 


