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Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld 
Datum: donderdag 21 februari 2019 / Tijd: 19:30 – 22:00 uur / Locatie: vergaderruimte ‘Voorthuizen‘  
Contact: Secretaris vacature / 06-53278292 / secretaris@asdbarneveld.nl 
 

Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig 

 Voorzitter Arjen Bouwmeester  
 Secretaris : vacature  

Mantelzorgers  Jan Boute 

Wmo / Ouderen Bram Roggeveen, Greetje Brugman  

Participatiewet  Wim Oostenbrink 
Geurt Schut 

 

Wmo - Lichamelijke en 
verstandelijke beperking  

Jan Vogel  
Jan Bouw 

 

Wmo / Jeugdwet / Psychiatrische 
aandoening 

Erica van Everdingen Tanny Gunter 

Kerken Wim Moggré  

Gasten  Jaap Hoekstra (aanbesteding vervoer) en Dieneke 
Huis in ’t Veld (Harmonisatie werkgevers 
instrumenten) beide Gemeente Barneveld 

 

 

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

2 Presentaties  
          Jaap Hoekstra inzake aanbesteding Vervoer / Valleihopper 

- Leerlingen vervoer vanaf 2020, vraagafhankelijk vervoer, opsplitsing 3 percelen waarbij 
Barneveld is gekoppeld aan Nijkerk/Scherpenzeel als zijnde 1 perceel. Inschrijvingen door 
vervoerders per perceel met mogelijkheid van onderlinge vervanging bij calamiteiten. 

- er is wel degelijk sprake van een bezuinigingsopdracht (kwaliteit staat wel boven de euro’s) 
          Dieneke Huis in ’t Veld 

- Het gaat om de eenheid naar de werkgevers in de Regio FoodValley, in het nu voorliggende 
voorstel heeft Barneveld een voortrekkers rol gespeeld obv de beschikbare ervaringen. 

- Meegegeven vragen: Hoe zit het met “Amersfoort” valt buiten de regio maar is wel degelijk 
interessant en Wat doet de gemeente zelf? 

   

3 Verslagen ASD 
3.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 21 februari wordt ongewijzigd vastgesteld 
3.2 Actielijst ASD 4 april 

 

 
 

nr. datum Actie wie wanneer STATUS

Bespreken mandaat Jenny Dirks

  Uitnodigen  doorschuiven naar voorjaar 2019

93 20-9-2018
Nadenken over Taak Secretaris  en mogel i jk vervanging / 

ui tbreiding
Al len 2019

Plaatsen op 

gemeente pagina

102 1-11-2018 Zoektocht nieuwe leden ASD Arjen 2019

108 21-2-2019 Inhoud 2018/2019 jaardocument s turen Vz/secr 21-feb afgehandeld

109 21-2-2019 Jaap Hoekstra  ui tnodigen voor toel ichting Val leihopper Vz/secr 4-apr zie agendapunt 2

110 21-2-2019 Begroting aanpassen (vergoeding senioren raad) Vz/ pennm 22-feb afgehandeld

111 21-2-2019 Begroting naar Gemeente pennm 4-apr
goedkeuring 

ontvangen

Open88 19-4-2018 AL Apri l
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4 Mededelingen 

 Planning 2019 conform bijlage agenda vastgesteld 

 Binnengekomen stukken 

 Afhandeling conform agenda 
 

 Adviesaanvraag aanbesteding Valleihopper  

 Mail met advies verzoek en voorlopige reactie besproken 

 Jaap Hoekstra wordt uitgenodigd voor de komende vergadering voor nadere toelichting 
 

 Concept jaarplan 2018 / 2019 

 Bijlage is niet goed doorgekomen bij de agendastukken 

 Bijlage zal opnieuw worden verzonden met verzoek zsm te reageren of stuk akkoord is . 

 

5 Financiën 

 Verantwoording 2018 van de penningmeester en met verslag kascommissie worden  
vastgesteld. 

 De kascommissie blijft bestaan uit: Bram Roggeveen en Jan Vogel 

 Begroting 2019 inclusief toelichting besproken en met kleine wijziging vergoedingen 
seniorenraad vastgesteld. De penningmeester zal begroting doorsturen naar de gemeente. 

 

6 Vacatures/Samenstelling 
6.1 Vacature ADS leden 

 Wijkplatforms (Jan Vogel zal kandidaten nog polsen) 
6.2 Secretaris 

 Intern / Extern invulling blijft uitdaging, voorlopig neemt de voorzitter de taken waar. 
6.3 Voor nieuwe vacatures 2019  die ontstaan als gevolg van maximale zittingstermijn dient tijdig 

traject voor vervanging te worden opgestart. 
 

7 Achterbancontacten  

 Geen opmerkingen 
 

8 Rondvraag en sluiting  

 Geen. 
 


