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Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld 
Datum: Donderdag 1 november 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  -  

1 Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Presentaties  

 - 

3 Verslagen ASD 
3.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 20 september 2018 wordt vastgesteld. 

 
3.2 Verslag wethouders overleg komt nog (is nog niet ontvangen) 
3.3 Actielijst ASD 15 juni 2018 

nr. datum Actie wie wanneer STATUS 

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

Gedaan en 
toegezegd 

88 19-04-2018 Bespreken mandaat Jenny Dirks 
 Uitnodigen  doorschuiven naar voorjaar 2019 

AL April Open 

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

AB Weth . 
Overleg 

Gedaan 

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

Allen 1 nov  

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

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

 

4 Mededelingen 

 Greetje heeft zich ivm ziekte moeten afmelden.  

5 Binnengekomen stukken 

Uitnodigingen bijeenkomsten Toelichting/deelname 

1  27-Sep 

WZW 28 sept 
Reactie: er wordt netwerkregisseur geïntroduceerd (mits de 
financiering er komt). ASD zal reactie sturen om de 
gemeente te vragen om de financiering te gaan regelen. De 
reacties op het beleidsplan liepen synchroon met de 
response vanuit de ASD.   

Bram / Greetje 

2  9-Oct Bijeenkomst Robotica / Domotica 30 oktober terugkoppeling   
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Reactie: was informatief. Addie en Arjen hebben 
deelgenomen. Het Robotica deel was interessant maar zette 
ook aan het denken over ‘hoe persoonlijk houden we de 
zorg;. Het Domotica deel was niet sprankelend. 

3  11-Oct 
Vooraankondiging bijeenkomst Zorgbelang 28 nov 
Reactie: mogelijk gaat Tanny/Bram. 

Wie neemt er deel? 

Adviesaanvragen/Vraag om reactie   

 4 11-Oct 
Interview inzake Be Active 
Reactie: Addie doet dit. 

wie neemt nog meer 
deel? 

 5 19-Oct Definitief Concept Beleidsplan Sociaal Domein zie agenda punt 6 

Verslagen     

 6 19-Sep 
Verslag SR mei 2018 
Reactie: er wordt nog toegelicht dat de gemeente een 
informatiepunt in de Bieb opzet (pilot project voor 1 jaar) 

tkn 

 7 24-Sep 

Verslag klankbordgroep W+I 19 sept 
Reactie: er wordt gekeken naar opvolger voor de opvolger 
van de Menzis polis. De ASD vindt het belangrijk dat er een 
goede oplossing komt want het voorzag in een behoefte bij 
de doelgroep. Dit punt zal gevolgd worden. 

tkn 

Overig     

 8 27-Sep Filmpje nav avond over Cultuur in het sociaal domein ter info 

 9 8-Oct Suggesties ASD leden / Wilma Heijkoop agenda punt 10 

        

 

6 Beleidsplan Sociaal domein  

 Inhoudelijk 

 Verhouding tot ASD speerpunten 

 (Re)actie(s) 

Tanny / Erica: er is gesprek geweest met Ali Essousi met focus op uitvoeringsprogramma. Dit is als positieve 
manier ervaren voor wat betreft het verder concretiseren.  

Bram: brug/samenhang in het document is nog wat erg beperkt.  
Wim:  ziet veel terug van de opmerkingen.  
Erica: het versterken van zorg / onderwijs is goede zaak. Nog wel de vraag waarom jeugd en ouderwijs niet bij 
platform betrokken worden.  
Afgesproken wordt dat Ieder uiterlijk 5 november zijn reactie naar de secretaris stuurt: 

 De concrete punten die we niet juist vinden geformuleerd 

 Welke algemene opmerkingen / visie / verbindingen-samenhang gemist worden. 
De secretaris zal dit omvormen tot formeel advies naar GJK en daarbij een positieve reactie geven op de teneur 
van het document. Het advies zal vooraf nog naar leden ASD gestuurd worden.  

 

7 1e evaluatie jaarplan 2018 
In feb/mrt moet het nieuwe 2018/2019 plan klaar. Besloten wordt om weer 1 document te maken met zowel 
de terugblik als de vooruitblik. Het Beleidsplan Sociaal domein plan is belangrijke input om te bepalen waar de 
ASD speerpunt van wil maken. 
Leden zullen naar gemeente actie nemen op uitwerking in werkprogramma’s. 
 
AL/AB zullen het plan 2017/2018 in stukjes ‘word tekst’ naar de leden opsturen om het om te werken naar 
2018/2019 versie.  
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8 Kwetsbare jeugd 

 Geen opmerkingen. 

9 Vervoer leerlingen 

 Status update: gaat op zich nu goed. Nieuwe cursusjaar heeft geen bijzondere problemen 
gegeven. Geen verdere ASD aandacht op dit moment nodig. 

10 Vacatures/Samenstelling 
10.1 Status Vacatures 
  Arjen overlegt met Kees Blaak over zijn acties mbt vertegenwoordiger kerken en gaat het 

zoekproces overnemen.  
  Arjen zal adhv suggesties van Wilma Heijkoop en andere ter vergadering genoemde kandidaten 

een aantal acties uitzetten om te zoeken naar leden voor de ASD. 
10.2 Opvolging Secretaris 

 Gestreefd wordt dit in de december afgerond te hebben.   
 

11 Achterbancontacten  

 AL/TG vragen nog presentatie op van overleg met Elan/CJG/SGP, tbv delen met ASD. 

 Bram / Erica hebben PGB bijeenkomst bezocht. Er wordt ambtelijke informatie opgehaald over hoe 
PGB ervaren wordt ten opzichte van wensen en behoeften. Naar aanleiding van deze 
informatie komt er een info avond op 26 november.  

 AL zal aan GJK vragen of: 
- er eind dit jaar nog een rechtmatigheidsonderzoek PGB komt.  
- de toegezegde evaluatie al klaar is (proces + uitkomst). 

 

12 Rondvraag en sluiting  

 Bram vraagt naar zelfevaluatie van de ASD. Ieder denkt na over de vorm/vertegenwoordiging. Op de 
dec vergadering zal zowel de structuur als de werkwijze besproken worden. 

 Tekorten Jeugdzorg: dit is bekend punt van aandacht. Lijkt nog niet ten koste te gaan van de 
kwaliteit / toewijzing. Wel moet dit meegenomen worden naar wethouder overleg (krant artikelen 
wijzen naar bezuinigen, bedragen zijn erg divers). 

 Wim vraagt om zonodig declaraties in te dienen. 

 Erica meldt dat document ‘Jeugdzorg doen we samen’ klaar is en binnenkort gedeeld zal worden. 
 

nr. datum Actie wie wanneer STATUS 

88 19-04-2018 Bespreken mandaat Jenny Dirks 
 Uitnodigen  doorschuiven naar voorjaar 2019 

AL April Open 

93 20-09-2018 Nadenken over Taak Secretaris en mogelijk vervanging / 
uitbreiding 

Allen 1 nov  

95 20-09-2018 Check met Gemeente over AVG in relatie tot website ASD AL 1 nov openstaand 

96 01-11-2018 Gert Jan Kraan mailen over uitkomst PGB AL 1 dec  

97 01-11-2018 Aanleveren input voor Advies Beleidsplan Soc Domein Allen zsm gedaan 

98 01-11-2018 Schrijven advies + review door ASD AL zsm gedaan 

99 01-11-2018 Gemeente vragen om financiering netwerkregisseur AL 1 dec gedaan 

100 01-11-2018 Jaarplan in stukjes opsturen AL zsm gedaan 

101 01-11-2018 Inhoud 2018/2019 jaardocument sturen Allen 12 dec  

102 01-11-1018 Zoektocht nieuwe leden ASD Arjen   

 


