Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld
Datum: dinsdag 29 oktober 2019 / Tijd: 19:30 – 22:00 uur / Locatie: vergaderruimte ‘Voorthuizen‘
Contact: Secretaris Jan Vogel / 06-46367184 / secretaris@asdbarneveld.nl
Vertegenwoordiging

Mantelzorgers
Wmo / Ouderen
Participatiewet
Wmo - Lichamelijke en
verstandelijke beperking
Wmo / Jeugdwet / Psychiatrische
aandoening
Kerken
Gasten
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Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris : Jan Vogel
Jan Boute
Bram Roggeveen
Wim Oostenbrink
Geurt Schut
Jan Vogel
Ben Oorsprong
Tanny Gunter

Afwezig

Greetje Brugman

Jan Bouw

Wim Moggré
Ambtenaren: A. Goudappel, Ivo Tilanus, Carolien
van Eijsden

Opening / mededeling door Arjen Bouwmeester.
-

Toelichting op verordeningen door dhr. I. Tilanus en mw. C. van Eijsden bij punt 5
Uitnodiging bijeenkomst 25/11omgevingswet en rol ASD
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Verslagen ASD
2.1
Verslag ASD 24 september goedgekeurd.
2.2
Actielijst besproken en akkoord
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Mededelingen
• Geen aanvullingen tov de agenda
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Presentaties/toelichtingen
• Rapport maatschappelijke opvang. Kennismaking met dhr. Arjen Goudappel. Hij is recent
werkzaam bij de gemeente Barneveld, daarvoor heeft hij gewerkt bij Welzijn Barneveld. DE ASD
is voor advies gevraagd over het rapport maatschappelijke opvang. De ASD vindt het rapport wat
theoretisch van aard en het bevat te weinig praktische vervolgstappen. De heer Goudappel geeft
aan dat n.a.v. het rapport er nog geen vervolgstappen gezet zijn en dat hij nu proceseigenaar
hiervan is. Het is wat onduidelijk wat de status is van dit rapport en hij zal dit nazoeken. Hij wil
graag gebruik maken van de kennis en kunde van het netwerk (o.a. Wim Broekhuizen e.a.). Naar
verwachting zal vanaf januari hier prioriteit aan worden gegeven en hij zal de ASD informeren
over de vervolgstappen en het implementatieproces. De ASD zal een formeel advies versturen.
• Wijzigingen verordeningen Jeugdhulp en WMO. De heer Ivo Tilanus en mw. Carolien van Eijsden
geven een toelichting op beide wijzigingen. De oude tarieven waren gebaseerd op de AWBZ en
zijn hieruit meegenomen. De nieuwe tarieven vragen om onderbouwing. Na hun toelichting en
enige discussie zal de ASD op korte termijn het advies versturen.
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Wethoudersoverleg 12 november
De volgende punten zullen aangeleverd worden:
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1.
2.
3.
4.

5.

cliënt ervaringsonderzoek (factsheet WMO 2019) , wat zijn de acties van de gemeente nav dit
onderzoek (top 3 opmerkingen)
De ASD heeft geen uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst toekomst ouderenzorg en hebben eea
uit de krant moeten vernemen.
ondanks herhaalde toezeggingen krijgt de ASD geen uitnodiging voor het wijkplatform-overleg.
We hebben adviezen gegeven aan twee gewijzigde verordeningen; de Jeugdhulp en WMO. Ons advies
is o.a. om een begrijpelijke leeswijzer te maken. graag willen we daar over in gesprek met de
wethouders.
we krijgen de adviesaanvragen soms op zeer korte termijn. Hierbij de vergaderdata voor 2020 met het
verzoek de adviesaanvragen daarop af te stemmen. 18 februari, 21 april, 23 juni, 22 september, 27
oktober en 8 december 2020.
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Binnengekomen stukken
• Wim Oostenbrink gaat waarschijnlijk naar de bijenkomst 25/11
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Vacatures/Samenstelling
7.1
Vacature ADS leden
• Ben Oorsprong stelt zich kandidaat als vervanger van Jan Bouw. Hij zal motivatiebrief
versturen en info voor de website.
• Vacatures wijkplatform en vervanging Erika blijven vooralsnog.
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Jaarplannen
• De voorzitter vraagt om een evaluatie van het jaarplan 2019 en de daarin genoemde acties.
Tevens is dit een opstap naar het jaarplan 2020.
• Het jaarplan 2019 zal naar alle leden toegestuurd worden
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Achterbancontacten
• Jan Boute heeft de training oriëntatie mantelzorg gevolgd, Was een informatieve bijeenkomst met
een grote opkomst.
• Ben Oorsprong doet kort verslag van een aantal activiteiten van de gehandicaptenraad, w.o het
onderzoek in de horeca
• Bram Roggeveen kondigt twee bijeenkomsten aan van de NPV. Op 7 november is er een
informatieavond over vaccineren en op 19 november een ledenbijeenkomst in De Rozelaar.
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Rondvraag en sluiting
• Geen vragen
• De voorzitter sluit de vergadering
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