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Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld 
Datum: Woensdag 12 december 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) 1 november 2018  

Wim was ook aanwezig bij de avond over domotica. 
3.2 Actielijst ASD 1 november 2018 

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 geagendeerd 

95 20-09-2018 Check met Gemeente over AVG in relatie tot website 
ASD 
Reactie: Is binnen en zal verwerkt worden. Besloten 
wordt ook dat de afzender van mails die 
binnenkomen niet met naam vermeld worden.  

AL 1 nov Afhandelen 

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

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 
Reactie: Inmiddels bevestigt dat dit aan college 
wordt voorgesteld 

AL 1 dec Gedaan (na 
afstemming 
Bram) 

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   

      

 

4 Mededelingen 

 Greetje heeft zich ivm ziekte moeten afmelden. Zij wenst iedereen goede vergadering en fijne 
feestdagen. 
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5 Binnengekomen stukken 

Uitnodigingen bijeenkomsten Toelichting/deelname 

1 13-Nov 
Startevent 'Ongehinderd' 20 nov / Jaap Hoekstra 
Reactie: was nuttig.  

Jan B + Bram 

2 14-Nov 
Clientbijeenkomst Food Valley 28 nov / Zorgbelang 
Reactie: nuttige bijeenkomst. Er is merkbaar een meer open 
houding voor signalen waar acties op genomen moeten. 

Tanny 

3 26-Nov 
Uitnodiging CJG / Karina v Triest brainstorm over 'Kerk en 
Echtscheiding' 

TG / AL (onder 
voorbehoud) 

4 26-Nov Agenda BO WZW 30 nov Bram / Greetje 

5 28-Nov Aanvulling BO WZW Bram / Greetje 

Adviesaanvragen/Vraag om reactie   

6 5-Nov 
Uitnodiging / afspraak interview inzake BeActive  
(niet bijgevoegd) 

AL gedaan 

7 15-Nov 

Mail vanuit achterban inz. Toetspraktijk 
Reactie: dit is zeker een signaal wat meer is dan een 
incident. Mn dat er te weinig oog is voor wijze van 
gespreksvoering en toetsing. 

Erica/Tanny 

8 24-Nov 

Mail Erica nav gesprek met Ivo Tilanus over PGB-onderzoek 
Reactie: goed dat de brief en aanpak vooraf met de ASD 
besproken is en dat de feedback meegenomen is. Ook over 
de planning van de gesprekken en de aard / vorm van het 
onderzoek is constructief gesproken. De uitvoering in 
december 2018 lijkt vooralsnog soepeler en beter dan in 
2017. De planning mag nog beter / pro-actiever. 
Spanningsveld is nog wel de zware toets voorafgaand aan de 
toekenning die zou leiden tot een lichtere nacontrole.  
In het wethouder overleg zal gevraagd worden of er een 
uitgebreider rapport beschikbaar is.  
Het is belangrijk om zoveel mogelijk bij de voordeur te 
helpen bij het opzetten. Scholing van gespreksvoerders moet 
op 1 lijn zijn, PGB-aanvragers ervaren dit als erg vervelend.  
In het Wethouder overleg zal dit meegenomen worden.  

Erica/Tanny 

 15  10-Dec 

 Informatie / verzoek reactie Wmo wijziging verordening 
Reactie: zonodig zsm input. Niet duidelijk hoe de EB 
systematiek nu in totaliteit er uit ziet.  In wethouder overleg 
vragen naar ‘Jip en Janneke’ versie.  

 Wie? 

Verslagen     

9 30-Nov 

Presentaties BO WZW 30 november 
Reactie: Longlist + Prioritering zal nog doorgestuurd worden 
(Bram). Zonodig vragen stellen naar B&W: 
-  Kleine kernen niet vergeten. Bram neemt dit bij 

herhaling mee. 
- Is dit afgestemd op de oplopende gemiddelde levensduur 

en feit dat niet alleen ouders maar ook de kinderen (die 
vaak helpen) ook ouder worden.  

- Is meegenomen dat er een groep senioren is die graag 
groter willen huren? 

Afgesproken: volgende vergadering bespreken nav 
aanvullende documenten Bram.  

tkn 
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Erica meldt dat er in de 2e kamer vrijdag een debat is over 
initiatieven van particulieren.  

10 4-Dec Verslag SR 13 september 2018 tkn 

11 5-Dec Verslag BO WZW 30 november tkn 

 12 7-Dec Verslag Klankbordgroep WI 28 November 2018  tkn 

Overig     

13 8-Nov 
Verzoek PCOB tot gesprek over enquête onder senioren 
Uitgevoerd. 

Bram 

14 1-Dec 
Reactie GJK over begroting 2018 
Reactie: bespreken vz en penn. en zonodig inventariseren. 

tkn 

    

 

6 Beleidsplan Sociaal domein  

 Status: wacht op reactie vanuit B&W, zal 17 dec met wethouder besproken worden.  

  

7 1e evaluatie jaarplan 2018 / Concept 2019 
Jeugd+Psych: ontvangen 
Burgers met beperking: ontvangen 
Kerken: in de maak 
Senioren: ontvangen 
Werk en Inkomen: ontvangen  
 

Eigen evalueren:  
Wat opvalt is dat er een kernbezetting altijd aanwezig is waardoor sommige onderdelen wat onderbelicht 
blijven. De omvang van de ASD is krap om telkens voldoende bezetting te borgen. Uitbreiding is dus wenselijk. 
De veelkleurigheid is goed. Link naar achterbannen is goed maar er zijn ook nog wel ‘gaten’.  
Er komen meer andere belangen en belangengroepen bij met soms ook eigen contacten in de samenleving in 
het gemeentehuis. Intrigerend is wat dit betekent voor de positie van ASD.  
De ASD ervaart het prettig dat de contacten met de gemeente positief zijn.  

 

8 Overleg Wethouder 

 Punten ter bespreking (voorzover nog niet genoemd) 

 Zie hierboven. 
 

9 Vacatures/Samenstelling 
9.1 Status Vacatures 

 Kerk: nog onduidelijk of er vanuit Diac. Netwerk een voordracht komt. Actie Arjan. 

 Mantelzorg 
9.2 Opvolging Secretaris 

 Intern / Extern 
Arjan heeft met enkele personen gesproken. Nog geen resultaat. Er worden enkele acties 
afgesproken.  

 

10 Achterbancontacten  

 Erica meldt het rapport ‘JEUGDHULP DOEN WE SAMEN’ ontvangen te hebben. De 

secretaris zal het document doorsturen.  

11 Rondvraag en sluiting  
Geen. 
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ACTIES: 
 

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 
Reactie: Is binnen en zal verwerkt worden. Besloten 
wordt ook dat de afzender van mails die binnenkomen 
niet met naam vermeld worden.  

AL 1 nov Afhandelen 

95 20-09-2018 Check met Gemeente over AVG in relatie tot website 
ASD 

AL 1 nov afwerken 

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

102 01-11-2018 Zoektocht nieuwe leden ASD Arjen Diverse  

103 12-12-2018 Agenderen WZW rapport ‘Update Foto’ Arjen 21 feb  

104 12-12-2018 Agenderen PGB onderzoek met Wethouder Addie 17 dec  

105 12-12-2018 Reactie insturen naar secretaris over Wmo verordening alles zsm  

106 12-12-2018 In wethouder overleg vragen naar ‘J&J’ versie van 
verordening(en) 

Addie 17 dec  

107 12-12-2018 Bespreking begroting 2019/vergoeding structuur Vz/Pm 21 feb  

 


