Notulen van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld woensdag 2
december 2015 om 19.30 uur in het Gemeentehuis in Barneveld
Vertegenwoordiging

Mantelzorgers
Wmo: Ouderen
Participatiewet
Wmo- Lichamelijke en
verstandelijke beperking
Wmo/Jeugdwet: Psychiatrische
aandoening
Jeugdwet
Kerken

Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris Thomas Kool
Cock van der Ende, lid en penningmeester
Jannie Bosman, lid
Adrie ten Brinke, lid
Greetje Brugman, lid
Geurt Schut, lid
Wim Oostenbrink, lid
Jan Bouw, lid

Afwezig

Boudewijn Ridder, lid

Tanny Gunter, lid
Addie Lassche, lid
Meo Wolswinkel, lid
Kees Blaak, lid

1.
Opening door Arjen Bouwmeester.
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de vergadering. Arjen geeft aan dat er voor Thomas, in
verband met zijn afscheid, op 14 december 2015 om 16.45 uur een “afscheid” is in De Babbel.
2.
Verslagen
2.1
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 17-9-2015
Het aangepaste verslag wordt onveranderd vastgesteld.
2.2
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 27-10-2015
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Acties
De acties 14, 18 en 24 tot en met 29 zijn afgewerkt.
Actie 18: Mondeling verslag van het gesprek op 3 november2015 met Peter Kreekelenberg. De
vertegenwoordiging van de Wijkplatforms krijgt een andere invulling. Arjen zal de vergaderingen van
de Stuurgroep Wijkplatforms bezoeken. Wanneer blijkt dat het zinvoller is om (te proberen) een
vertegenwoordiger Wijkplatforms in de ASD op te nemen zullen daarvoor stappen worden genomen.
Jan Bouw merkt op dat hij als lid van een wijkplatform de ontwikkelingen mede blijft volgen.
Addie vertelt dat de aangepaste website gereed is. Hij vraagt allen om te kijken of onder het kopje
“leden van de ASD” de informatie (met foto) nog klopt. Wanneer de informatie (met foto) niet klopt
graag een reactie naar Addie mailen. (actie 31)
2.3
Verslag Platform Wonen-Zorg-Welzijn 5-10-2015
Het verslag geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
3.
Mededelingen/binnengekomen stukken
3.1
Concept Convenant Samen voor WZW
Naar aanleiding van het concept convenant wordt aan de ene kant opgemerkt dat de indruk kan
ontstaan dat de ASD, door het zijn van kernpartner, niet onafhankelijk genoeg kan zijn bij het geven
van adviezen. Daarnaast kan de ASD teveel worden gezien als “verantwoordelijke” voor te
voeren/ontwikkelen van beleid. Aan de andere kant is het wel een goede manier om als ASD
betrokken te zijn bij wonen-zorg-welzijn. In de praktijk zal blijken hoe de nieuwe opzet werkt.
3.2
Concept Memo reactie B&W aanbevelingen Rekenkamer
Inmiddels is het concept, zonder veranderingen, definitief. Er is voldoende rekening gehouden met
opmerkingen van de ASD. De ASD kan zich vinden in de reactie en blijft de ontwikkelingen volgen.
4.

Begroting 2016 Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
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De begroting wordt, met een kleine taalkundige aanpassing, goedgekeurd en zal door Cock worden
aangeboden aan de gemeente. (actie 32) De gevraagde bijdrage voor 2016 is met € 9.050,- iets lager
als in 2015.
5.
Rooster van aftreden
De voorzitter merkt met vreugde op dat Wim Oostenbrink en Jan Bouw zich weer herkiesbaar
hebben gesteld voor een volgende periode. Meo merkt op dat hij, in verband met een ernstige
ziekte van zijn vrouw, geen tijd meer kan besteden aan de ASD en besloten heeft om te stoppen. Hij
bedankt ons voor de prettige samenwerking. We wensen Meo veel sterkte voor de komende
periode. Het rooster van aftreden wordt aangepast en naar de leden van de ASD gemaild. (actie 33)
6.
Concept Jaarverslag 2015 Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld
6.1
Contactenmatrix ASD
6.2
Bijeenkomstenmatrix ASD
De voorzitter vraagt om aanvullingen op de contactenmatrix en bijeenkomstenmatrix voor 22 januari
2016 naar Addie te mailen. (actie 34) De bedoeling is om de beide matrixen als bijlage op te nemen
bij ons jaarverslag.
6.3
Concept Jaarverslag ASD 2015
In het concept zijn de plannen voor 2015 en de “ruwe” tekst over de voortgang/uitvoering van de
plannen opgenomen. Er is een voorstel om een tekstschrijver naar de “verbindende” tekst te laten
kijken. Los van de kosten is het beter om zelf het jaarverslag op te stellen. Een hulpmiddel zijn het
jaarplan (acties als kopje/paragraaf gebruiken) de matrixen en de ruwe teksten. Afgesproken wordt
dat een ieder zijn “eigen” tekst nog een keer beoordeeld en de gewijzigde tekst voor 22 januari 2016
naar Addie mailt. (actie 35)
7.
Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld
Op basis van de verzamelde informatie bij punt 6 is het voor een groot deel mogelijk om een jaarplan
2016 op te stellen. Daarnaast kan informatie, over het sociaal domein, uit gemeentelijke
beleidsstukken bij ons jaarplan worden betrokken. Te denken is bijvoorbeeld aan het voornemen van
de gemeente (Programmabegroting 2016) om het Beleidskader 3 decentralisaties te evalueren en
een Beleidsplan Sociaal Domein op te stellen. Alle leden van de ASD worden gevraagd voor 22 januari
2016 tekst voor het jaarplan 2016 naar Addie te mailen. (actie 36)
8.
Achterbancontacten
Meo vertelt dat op 12 november voor het ASD-platform kerken een presentatie verzorgd is door Ad
Huizer, directeur Elan over jeugdhulp en Leonie Muijs, projectleider jeugd namens gemeente
Barneveld. Er komt nog een verslag
Wim vertelt dat op de vergadering van de Klankbordgroep Werk en Inkomen op 25 november
ondermeer gesproken is over vluchtelingwerk en Permar. Inmiddels is er een verslag dat tegelijkertijd
met deze notulen naar de leden van de ASD wordt gemaild (actie 37)
Adrie vertelt dat op de vergadering van Seniorenraad op 26 november gesproken is over ondermeer
Regiotaxi en vervoer. Inmiddels is er een verslag dat tegelijkertijd met deze notulen naar de leden
van de ASD wordt gemaild. (actie 38)
9.
Vergaderrooster 2016
Het vergaderrooster van de ASD wordt aangepast. Het aangepaste voorstel wordt gemaild. (actie 39)
10.
Rondvraag en sluiting
Cock van de Ende geeft aan dat hij voor ons nog een kerstattentie heeft.
Thomas bedankt voor de jarenlange samenwerking.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng op de laatste vergadering van 2015 en wenst ons
goede feestdagen en een goed en gezond 2016 toe. Daarna sluit hij de vergadering.
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Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
nr.
30

datum
27-10-2015

31

02-12-2015

32
33
34
35
36
37

02-12-2015
02-12-2015
02-12-2015
02-12-2015
02-12-2015
02-12-2015

38
39

02-12-2015
02-12-2015

actie
Versobering zwemmen van ouderen op therapeutische
basis aan de orde stellen
Aanvullingen/wijzigingen informatie leden ASD op de
website naar Addie mailen
Begroting ASD 2016 aanbieden aan de gemeente
Aangepast rooster van aftreden mailen
Aanvullingen matrixen naar Addie mailen
Tekst jaarverslag 2015 naar Addie mailen
Tekst jaarplan 2016 naar Addie mailen
Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 25-11-2015
mailen
Notulen Seniorenraad 26-11-2015 mailen
Aangepast vergaderrooster mailen

wie
Kwartaaloverleg
wethouder
Allen

wanneer
14-12-2015

Cock
Thomas
Allen
Allen
Allen
Thomas

Zsm
Zsm
22-01-2016
22-01-2016
22-01-2016
Zsm

Thomas
Thomas

Zsm
Zsm

Zsm
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