Notulen Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Woensdag 18-februari 2016 / 19.30 uur / Gemeentehuis Barneveld
Vertegenwoordiging

Mantelzorgers
Wmo: Ouderen
Participatiewet
Wmo- Lichamelijke en
verstandelijke beperking
Wmo/Jeugdwet: Psychiatrische
aandoening
Jeugdwet
Kerken
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Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris Addie Lassche
Cock van der Ende, lid en penningmeester
Jannie Bosman, lid
Adrie ten Brinke, lid
Greetje Brugman, lid
Geurt Schut, lid
Wim Oostenbrink, lid

Afwezig

Jan Bouw, lid
Boudewijn Ridder, lid
Tanny Gunter, lid
Addie Lassche, lid
Kees Blaak, lid

Opening door Arjen Bouwmeester.

De voorzitter heet iedereen welkom.
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Presentatie ‘Pesten’ / Danny Fluit

Naar aanleiding van de presentatie over ‘pesten’ in de Commissie Samenleving heeft de secretaris
contact opgenomen met BeActive en is Danny Fluit aanwezig. De aanleiding voor het filmpje / het
project is, dat BeActive bij de uitvoering van de activiteiten merkte dat er veel gepest wordt in allerlei
vormen. Aan alle sportaanbieders en scholen is gevraagd om mee te werken. Alle scholen doen mee.
Ook doen een aantal commerciële instellingen mee. Het filmpje wil een stuk bewustwording creëren
bij iedereen.
Er worden plannen gemaakt om een en ander om te zetten in actieplannen. De bedoeling is een o.a.
een meldpunt om de mix van zowel pesten als discriminatie onder de aandacht te brengen. De focus
ligt op het ‘versterken wat er is’ omdat bijvoorbeeld scholen vaak al programma’s hebben op dit
gebied. Tevens zal worden verwezen naar IKPESTNIET.NL en zal worden benadrukt waar men heen
kan / wat te doen als er gepest wordt. Het filmpje moet vaker gaan terugkomen en ingebed worden
in plannen van Be Active.
Op 14 maart is er in het Schaffelaartheater een kick-off presentatie.
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Verslagen

3.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 2-12-2015
Naar aanleiding van:

Jannie en Greetje zijn gewoon lid.

Kers moet kerst zijn

Naam van Greetje is Brugman. Nog aanpassen in wethouder overleg.
Actie punten:
30: gereed

31: diverse mensen moeten dit nog steeeds doen
32: gereed
33: staat nog open
34: input ontvangen, moet nog verwerkt worden
35: verwerkt
36: ontvagen maar nog niet verwerkt

3.2

Verslag Overleg Wethouders 14-12-2015
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Punt beperking zwemmen:
Dit punt is met de wethouder gedeeld. In de vergadering van de commissie Samenleving van
17 februari zijn vanuit de gemeenteraad op dit punt heel kritische vragen gesteld. De zorg
wordt herkend, de wethouder moet actie nemen daartoe aangespoord door de raadsleden
van diverse fracties. .
Communicatie is alleen via website. Dit lijkt voor sommige groepen niet wenselijk.
De vorm van het verslag is korter en de blokjes/kaders bevatten nieuwe info die naar
aanleiding van het gesprek is uitgezocht.

Mededelingen/binnengekomen stukken

Website:
Op de website is voor meer klankbord groepen een eigen pagina gemaakt. De secretaris vraagt om
documenten naar hem toe te sturen. Tevens is er meer actualiteit door actuele zaken kort te melden
en door het Twitter account.
De geplande presentatie door Medipoint is verschoven naar de Juni vergadering.
Uitnodigingen bijeenkomsten
Bepreking Sportbeleidsplan
Mondeling toelichting gegeven nav gesprek AL met
Cor Terschegget. De focus is dat bewegen heel
nuttig is. Zowel in algemene zin maar ook omdat
het kan bijdragen aan het ‘reduceren of voorkomen
1
11-dec
van problemen’ zowel bij jongeren als ouderen. Het
accent ligt dus niet op sport. Aan Cor Terschegget is
meegegeven om voor het draagvlak van de plannen
zich meer te richten op de term ‘bewegen’ dan op
‘sporten’.
Werkbijeenkomst ihkv Strategische Visie
Mondelinge toelichting: het betreft vervolg op de
2
13-jan
sessies van eind 2015 om te komen tot een lange
termijn visie. Moet medio maart / april klaar zijn.
Ondertekenen Convenant Kwetsbare Jeugd
Doel is minder ieder voor zich bezig te zijn maar
veel meer de jongere centraal te zetten vooral daar
waar meerdere partijen betrokken (kunnen) zijn.
3
27-jan
Het convenant beoogt ook meer casus overleg te
bevorderen.
De ASD heeft niet meegetekend, positie is niet
geheel helder.

Toelichting/deelname

Addie Lassche

Addie Lassche

Addie Lassche
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Ondertekenen Convenant Samen voor WZW
Adrie heeft namens ASD meegetekend. Er zijn 3
4
15-feb werkgroepen gevormd.
Adrie zit niet in een werkgroep. Vrijblijvendheid lijkt
te verminderen.
Projectgroep overleg Kwetsbare Jeugd
De ASD is de enige die jongere en oudere
vertegenwoordigt in dit overlegt, de andere
deelnemers zijn scholen, hulpverleners, werkgevers,
etc. De vraag is nogmaals uitgezet wanneer en hoe
partijen aanhaken. Idem inzke ASD. Het heeft nog
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15-feb iets teveel karakter van ‘wie is wie’. Wat betreft de
ASD moet er nog minder intervisie en meer casus
overleg zijn. Jongeren moeten zelf ook nog
integraler worden betrokken. De ASD hoopt dat er
meer ruimte komt om een regievoerder te kiezen.
Ingewikkelde casussen komen in casuistiek overleg.
Dit levert verrassingen op in positieve zin!
Deelname presentatie Pesten & Disciminatie
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9-feb Greetje Brugman zal dit oppakken. AL geeft het
door en wil graag op communicatie blijven.
Verslagen
Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen
Afgesproken wordt het verslag op de ASD site komt
als het is vastgesteld op de daaropvolgende
7
20-jan vergadering van de klankbord groep.
De ontwikkelingen rond de PERMAR zijn heftig.
Uitkomst is lastig, maar de beweging is goed: een
broedende kip nu niet storen.
Overig
8
9

10
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De toekomst van beschermd wonen en opvang in
jouw regio!' (Mieke Biemond)
Deelname ‘denktank (e-)dienstverlening van de
16-jan gemeente Barneveld
Jan heeft hier vanuit ASD aan deelgenomen.
Bevestiging Gemeente benoeming Greetje
12-feb De VZ meldt dat er nog een gecorrigeerde brief
moet komen met de juiste naam.
11-feb

Adrie van Hengstum

Addie Lassche en
Tanny Gunter

nog te bepalen

ter kennis name /
toelichting
portefeuillehouder

TKN
Jan Bouw

ter kennis name

Bespreken en Vaststellen Financieel verslag ASD 2015




De kas controle zal door Wim en Adrie uitgevoerd worden (ivm vertrek Peter Kreekelenburg).
Nav begroting 2016 is er een wijziging. De Seniorenraad wil graag wat (extra) zaken
organiseren. Het extra budget wordt via ASD begroting aangevraagd.
Actie voor Cock is om gewijzigde begroting indienen (+500 euro)
Kosten website zijn akkoord (Webleads heeft detail urenrapportage overlegd). Wel wordt
gevraagd om een volgende keer eerst begroting te laten maken.
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Concept jaarverslag 2015

De secretaris zal Peter Kreekelenburg nog mailen over tekst inzake de wijkplatforms.
Verder wordt het concept verslag goedgekeurt. De secretaris zal het afronden incl. opnemen van de
contactenmatrix.
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Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld

Vervalt om de input nog verwerkt moeten worden.
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Ongevraagd Advies inzake Middenveld in relatie tot Jeugdhulp

Doel van het advies is om naar B&W een advies te geven inzake een versterking van de rol/inzet van
het maatschappelijk middenveld (SAMEN) voor de jeugdhulp. Mede als stimulans voor zowel de
Project groep Kwetsbare Jeugd als het Sportbeleidsplan.
De ASD gaat akkoord (na enkele kleine tekstuele punten) met het advies en mandateerd de
secretaris om het via Elsa Rijssenbeek bij de gemeente te brengen.

9

Vacatures/Samenstelling
 Wijkplatform (update)
De Voorzitter is bij Peter Kreekelenburg geweest. Advies is om te aan te sluiten bij de
externe stuurgroep. Tevens met Inge Jongeneel gesproken. De conclusie is dat het toch
wenselijk is om iemand uit de wijkplatform in de ASD te laten deelnemen. Het profiel
wordt herijkt en doorgestuurd naar de Wijkplatforms en Stuurgroep. De gewenste
kandidaat zal zich naast het gebruikelijke ook moeten verdiepen op het sociaal domein
namens alle wijken. Het wijkplatform kan daarmee verder groeien naar de sociale
dimensie.
 Jeugd (status, rol jongerenraad)
Het document is klaar om een \ jongerenraad te starten.
Hiervanuit ook mogelijk deelname aan ASD.
 Kerken (2e lid?)
Kees wil graag een 2e lid. In mei overleg in het platform tbv een voordracht.
 Adressenlijst ter completering: de secretaris zal een adresssenlijst samenstellen.

10 Voorbereiding overleg Wethouder dd 29 maart 2016





Cock:
1. Wijkplatforms. In de wijk is er Syrisch gezin komen wonen. Dit ging qua communicatie /
begrip fout rondom hoe om te gaan met tuinafval. Hij vraagt of er structureel aandacht
zijn voor ‘spelregels’. Gaat de regie altijd goed naar de buurt/omwonenden? Vanuit de
ASD wordt gedeeld dat het nuttig is om meer bekendheid geven aan de taak van de
‘coaches’. Geertje neemt het mee naar de coördinator van Vluchtelingen werk.
2. Met betrekking tot de groep die in de AWBZ een PGB had, is niet helder of iedereen een
keukentafel gesprek heeft geahd. Het DB zal naar de voortgang vragen. Iemand die
overgeslagen is…kan zich ook zelf melden.
Geurt: naar aanleiding van de wijze waarop de gemeente omgaat met de burgers rondom
huisvesting van statushouders vraagt hij om heldere communicatie en het tijdig betrekken
van burgers bij ideeën en uitvoering. Dat geeft meer ideeën en voorkomt veel negativiteit.
Tanny: stelt voor de wethouder te vragen om de ASD leden een VOG te geven. Of is dit niet
meer nodig ivm screening bij aantreden.
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11 Achterbancontacten
Adrie meldt dat de ouderenbodnen hebben met Wethouder gesproken.

12 Vergaderrooster 2016
De laatste versie staat altijd op de website. Er zijn in het najaar data gewijzigd ivm vergaderdata
Commissie Samenleving.

13 Rondvraag en sluiting
Cock: vraagt de voorzitter / secretaris tijdig te komen met een voorstel voor juni BBQ.
Addie: naar aanleiding van de ratificatie van het UN verdrag (incl. moties/amendenmenten) in de
Tweede Kamer heeft hij richting Jan Bouw en Boudewijn Ridder deze informatie gestuurd met de
vraag dit in hun jaarplannen op te nemen.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester

Secretaris, Addie Lassche

14 Actiepuntenlijst
nr.
31

datum
02-12-2015

32

02-12-2015

33
36
37
38

02-12-2015
02-12-2015
18-02-2016
18-02-2016

39
40
41

18-02-2016
18-02-2016
18-02-2016

42
43
44

18-02-2016
18-02-2016
18-02-2016

Actie
Aanvullingen/wijzigingen informatie leden ASD op de
website naar Addie mailen
Gewijzigde begroting ASD 2016 aanbieden aan de
gemeente
Aangepast rooster van aftreden mailen
Tekst jaarplan 2016 naar Addie mailen
Juiste naam van Greetje B melden in weth. overleg
Doorgeven deelname Greetje Brugman aan Bijeenkomst
Pesten / Discriminatie
In wethouder overleg Rooster bespreken zwemmen
Kascontrole laten uitvoeren
Advies inzake Middenveld irt Jeugdhulp afronden en
naar Elsa
Aangescherpte profielschets naar wijkplatforms
Bekendheid Coaches bij Vluchtelingen werk aankaarten
Bespreking VOG of screening in Wethoudersoverleg

wie
Allen

wanneer
Zsm

Cock

Zsm

Addie
Allen
Addie
Addie

Zsm
22-01-2016

DB
Cock
Addie

20-02-2016

zsm
zsm

Arjen
Greetje
DB

5

