
 

1 
 

Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld 
Datum: Donderdag 20 september 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  Wim Oostenbrink Geurt Schut 

Wmo - Lichamelijke en 
verstandelijke beperking  

Jan Vogel Jan Bouw 

Wmo / Jeugdwet / Psychiatrische 
aandoening 

 Tanny Gunter 
Erica van Everdingen 

Kerken Kees Blaak  

Gasten  Gert Jan Kraan  

 

1 Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Overleg met Wethouder is verschoven naar 15 oktober 2018 

 

2 Presentaties  
2.1 Gert Jan Kraan: Beleidsplan Sociaal Domein 
Voor de eerste keer één beleidsplan zonder diverse deelplannen. GJK benadrukt dat de gemeente met 
dit plan de mensen voorop wil zetten en niet regels, voorzieningen of geld! Het document begint met 
het algemene kader zonder onderscheid van de 3 hoofdgroepen. De uitgeschreven 
beleidsvoornemens zijn wel toegesneden. Door ASD wordt geadviseerd om dit met een illustratie als 
‘leeswijzer’ op te nemen. Het algemene kader is in principe voor onbepaalde tijd. Voornemens zijn 
periodiek.  
In de ASD-vergadering worden diverse vragen en opmerkingen gedeeld die GJK meeneemt. In oktober 
is een interactieve sessie gepland over Preventief Jeugdbeleid. Ook andere geledingen krijgen 
gelegenheid om te reageren. Doel is om 1 november een ‘breed gedragen’ plan bij B&W aan te 
leveren. 
Afgesproken wordt dat: 

• De reacties op de huidige vragen gedeeld en zo mogelijk door GJK verwerkt zullen worden. 

• Er een formele ASD-reactie komt als het plan definitief wordt ingediend.  
 

3 Verslagen ASD 
3.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 15 juni 2018  
3.2 Actielijst ASD 15 juni 2018 

nr. datum Actie wie wanneer STATUS 

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

 

88 19-04-2018 Bespreken mandaat Jenny Dirks 
➔ Uitnodigen 

AL sept todo 

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

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 
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4 Mededelingen 

• Website aanpassing ivm Gehandicaptenraad gereed 
 

5 Binnengekomen stukken 

Uitnodigingen bijeenkomsten Toelichting/deelname 

1 8-Aug 
Uitnodiging Tour Sociaal Domein 
Reactie: door AB/JV/AL is aan deze tour deelgenomen en als 
erg leerzaam ervaren. 

korte reactie / impressie 

2 23-Aug 

Uitnodiging 'Cultuur verrijkt en verbindt 
Reactie: door AL is aan deze bijeenkomst deelgenomen. 
Goede brainstorm. Opvallend dat Wethouder cultuur sterk 
wil verbinden met het sociaal domein. Vanuit brede 
achterban waren er aanwezigen.  

korte reactie / impressie 

3 13-Sep 
Uitnodiging WZW 
Reactie: ter volledigheid zal secretaris nogmaals melden dat 
Bram / Greetje uitgenodigd moeten worden.  

Wie neemt er deel? 
Bram/Greetje 

Adviesaanvragen/Vraag om reactie   

4 19-Jun Reactie Jaap H inz. Dienstenbon Agendapunt 7 

5 22-Jun 
Reactie inz. Feedback Productbeschrijving 
Vangnetvoorzieningen WMO 

ter info 

6 12-Jul Verzoek reactie inz. Aanbesteding Wmo hulpmiddelen  Agendapunt 10 

7 5-Sep 
Deelname aan gesprek over PGB (Via Erica) 
Reactie: Bram/Wim iom Erica 

wie neemt nog meer 
deel? 

8 13-Sep Verzoek Advies 'Concept Beleidsplan Sociaal Domein' Agendapunt 6 

Verslagen     

9 26-Jun Verslag Respijtzorg tkn 

Overig     

10 25-Jun 
Suggestie Webleads inzake Cookies / AVG 
Reactie: secretaris zal dit met gemeente toetsen 

ter toelichting/bespreking 

11 7-Aug melding Mail adres Bram Roggeveen tkn 

12 11-Sep 
verzoek opname openingstijden website 
Reactie: omdat de site onvolledig is en ASD alleen sociaal 
domein gerelateerd links opneemt. 

toelichting waarom niet 

13 9-Sep 
Studietoeslag mail Erica 
Reactie: bij jongerenraad neerleggen is goed. Erica zonodig 
toelichting. 

Bespreken 

 

6 Beleidsplan Sociaal domein  → zie hierboven 

• Inhoudelijk 

• Verhouding tot ASD speerpunten 

• (Re)actie(s) 

 

7 Mantelzorgwaardering/Dienstenbon 

• Afgehandeld. 
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8 Kwetsbare jeugd 

• Status update / Geen 

  

9 Vervoer leerlingen 

• Status update/ Geen nieuws.  
 

10 Inkoop Wmo Hulpmiddelen 

• 1e inhoudelijke reactie reeds gestuurd per email  

•  (Re)actie: geen verdere actie vanuit ASD. Wel melden op site dat er reactie is gegeven.   
 

11 Vacatures/Samenstelling 
11.1 Status Vacatures 

• Kerk / Kees geeft aan met urgentie op zoek te zijn. 

• Mantelzorg: actie via WB. 
11.2 Opvolging Secretaris 

• Intern / Extern 
Per Dec is er een nieuwe secretaris nodig. Er wordt afgesproken om na te denken of iemand 
in de ASD deze taak op wil pakken danwel iemand weet.  
Als optie wordt ook voorgesteld om te overwegen met een externe notulist te gaan werken. 
De secretaris kan dan meer mee-vergaderen en heeft wat minder druk op alle secretariële 
taken. Afgesproken wordt om het idee te sonderen bij Wethouder en dit ook af te stemmen 
met betrekking de kosten (irt de ASD-vergoeding). In mail over notulen zal op deze 
‘denkactie’ expliciet gewezen worden. 

• Timing: bij voorkeur is de nieuwe secretaris in December al aanwezig / bekend om een 
‘warme’ overdracht te kunnen doen.  

 

12 Achterban/overige contacten  

• Tanny / Addie hebben overleg met SGP en Elan/Stimenz/CJG aan deelgenomen. 

 

13 Rondvraag en sluiting  

• Wim krijgt toestemming om vergoeding naar de SR over te maken.  

• Arjen vraagt om aanwezigheid bij ASD-vergaderingen te prioriteren, vooral omdat de 
vergaderdata ruim van te voren bekend zijn. Als iemand vaker niet kan…...is het nuttig 
dat hij/zij voor een vervanger zorgt. Dit tbv een goede vergadering waar alle 
achterbannen vertegenwoordigd zijn.  

• Bram vraagt om ledenlijst van de ASD rond te sturen.  
 
 

nr. datum Actie wie wanneer STATUS 

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

 

88 19-04-2018 Bespreken mandaat Jenny Dirks 
➔ Uitnodigen 

AL sept  

92 20-09-2018 Met wethouder bespreken of een ambtelijk secretaris 
overwogen kan worden 

AB Weth . 
Overleg 

 

93 20-09-2019 Nadenken over Taak Secretatis en mogelijk vervanging / 
uitbreiding 

Allen 1 nov  

94 20-09-2019 Zonodig extra reacties naar GJK doorsturen inzake Beleidsplan AL zsm  

95 20-09-2019 Check met Gemeente over AVG in relatie tot website ASD AL 1 nov  

 


