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Notulen van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld donderdag 17 
september 2015 om 19.30 uur in het Gemeentehuis in Barneveld  

Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig 

 Voorzitter Arjen Bouwmeester  

 Secretaris Thomas Kool   

Mantelzorgers Jannie Bosman, lid Cock van der Ende, lid 
en penningmeester 

Wmo: Ouderen Adrie ten Brinke,  lid  

Participatiewet  Geurt Schut, lid 
Wim Oostenbrink, lid 

 

Wmo- Lichamelijke en 
verstandelijke beperking  

Jan Bouw, lid 
Boudewijn Ridder, lid 

 

Wmo/Jeugdwet: 
Psychiatrische aandoening 

Tanny Gunter, lid    

Jeugdwet Addie Lassche, lid  

Wijkplatforms  Peter Kreekelenberg, lid 

Kerken Meo Wolswinkel, lid 
Kees Blaak, lid 

 

1. Opening 
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom Kees Blaak 
en Jaap Hoekstra. Kees is alle lange tijd “stil” lid van de ASD. Vanaf nu gaat Kees actief deelnemen 
aan vergaderingen. Jaap is beleidsmedewerker van de gemeente en praat ons bij over mobiliteit. 
Peter is niet aanwezig in verband met ziekte en heeft als gevolg van deze ziekte ook besloten om te 
bedanken voor de ASD. We wensen Peter beterschap. Arjen en Thomas zullen Peter nog bezoeken 
(actie 18). Verder wordt opgemerkt dat Elsa Rijssenbeek onze nieuwe contactpersoon wordt. Elsa is 
de opvolger van Els van Beurden. Els wordt teamleider van gespreksleiders voor jeugd, Wmo en 
leerplicht. Wanneer wij signalen ontvangen die met het werk van Els te maken hebben dan kunnen 
we op casusniveau met haar nog overleggen.  
 
2.Verslagen 
2.1  Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 5 juni  2015  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Actie 17 is afgewerkt.  
2.2  Verslag kwartaaloverleg DB Wmo-raad-wethouders 30 juni 2015  
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt: 
-Huishoudelijke hulp toeslag (HHT) 
Op een vraag wordt gereageerd dat wij de voortgang van de HHT-plannen aan de orde zullen stellen 
tijdens het gesprek met de wethouder (actie 19). He doel is dat HHT-gelden beschikbaar blijven voor 
huishoudelijke hulp.  
-Motie 17 Calamiteitenprotocol Sociaal Domein 
Tijdens het gesprek met de wethouder zullen we vragen of er al een casus is? (actie 20) Aan de hand 
van de casus kunnen we ons een beeld vormen waaraan bij een calamiteit gedacht moet worden.  
-Lokale jeugdhulp (organisatorische inbedding CJG)  
Bij agendapunt 4.6 en 4.7 wordt een notitie positionering CJG Barneveld en raadsvoorstel genoemd. 
In tegenstelling tot de toezegging van de wethouder op 30 juni 2015 is de ASD niet betrokken bij de 
verdere planvorming. Tijdens het overleg met de wethouder zullen we dit punt aan de orde stellen 
(actie 21)   
 
3. Presentatie mobiliteit door Jaap Hoekstra 
Jaap Hoekstra, beleidsmedewerker bij de gemeente Barneveld is als projectleider nauw betrokken bij 
de regiotaxi en ontwikkelingen rond basismobiliteit. Aan de hand van een diapresentatie geeft hij 
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een duidelijke toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen. De diapresentatie wordt naar de leden 
van de ASD gemaild. (actie 22) Voor een deel zal het doelgroepenvervoer verder worden 
gedecentraliseerd met als doel kostenbesparing en de mogelijkheid om meer maatwerk te leveren. 
Maatwerk kan ook betekenen dat er meer ruimte komt voor vrijwillige initiatieven. De voorzitter 
bedankt Jaap voor zijn duidelijke toelichting en constateert dat de ASD op dit moment kennis 
genomen heeft van de ontwikkelingen en er geen verdere besluitvorming noodzakelijk is.  
 
4. Mededelingen/binnengekomen stukken 
4.1  Rapport Rekenkamercommissie Effecten decentralisaties  
4.2        Brief 27-8-2015 Rekenkamercommissie Effecten decentralisaties   
4.3 Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp  
Vooraf aan onze vergadering zijn we aanwezig geweest tijdens de commissievergadering. Door de 
wethouder is toegezegd dat er over de aandachtspunten van de Rekenkamercommissie ondermeer 
met de ASD wordt overlegd.  
Samenvattend zijn voor de punten 4.1 en 4.2 de volgende aandachtspunten te noemen: 
-Jongeren 18+ 
Vanuit de ASD wordt benadrukt dat de groep 18+ tussen wal en schip dreigt te vallen. Afgesproken 
om dit in het wethoudersoverleg aan te kaarten. 
-Overbelasting mantelzorgers 
Bij de overbelaste mantelzorgers wordt benadrukt dat de gespreksvoerders meer de ‘omgeving’ 
moet meenemen in het gesprek. Voor de hulpvrager kan het cruciaal zijn dat bijv. ook de 
mantelzorger ondersteuning krijgt. Dit verbreedt de direct kring om de hulpvrager en versterkt het 
draagvlak van hen. 
De ASD herkent zich in de constatering van overbelasting en is van mening dat er daadwerkelijke 
actie noodzakelijk is. De acties kunnen zijn. Overleg met gespreksvoerders of zij zich ook herkennen 
in het beeld van overbelasting. Zo ja dan kan de toegang tot hulp wellicht versoepeld worden.   
-Zorgmijding 
In de gemeente Barneveld zijn er teveel burgers die te lang wachten met het vragen van hulp.  Dit 
kan een “eigen” wens zijn, maar het kan ook dat het invoelingsvermogen van de gespreksvoerder of 
de signaalfunctie van anderen (niet pluiskaart) niet goed werkt. 
-Communicatie  
Hoewel er door de gemeente vrij veel aandacht wordt besteed aan communicatie blijkt toch dat 
(bepaalde) groepen nog niet (voldoende) worden bereikt. Naast schriftelijke en digitale informatie is 
persoonlijke overdracht (via kerken, wijkplatforms, informatieavond) van informatie belangrijk. Maar 
ook de mogelijkheid om ervaringen (van mantelzorger en zorgvrager, zorgverlener, gemeente) met 
elkaar te delen.   
De ASD vind in het rapport van de Rekenkamercommissie de zorg om overbelasting van 
mantelzorgers een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast blijven maatregelen om zorgmijding te 
beperken en een goede communicatie belangrijk. Het punt 4.3 geeft geen aanleiding tot bijzondere 
opmerkingen.  
4.4  Uitnodiging Ons Bedrijf 24-9-2015  
We hebben in verband met het 25-jarig bestaan van Ons Bedrijf een uitnodiging ontvangen voor de 
open dag/receptie op 24 september. Enkele leden van de ASD hopen aanwezig te zijn.  
4.5  Brief MEE 6 augustus 2015 
In de brief wordt de vraag gesteld: Hoe het staat met de inrichting van cliëntondersteuning? Graag 
wil MEE daarover met ons in gesprek. De ASD is van mening dat de inrichting van 
cliëntondersteuning voldoende helder is, maar dat er wel belangstelling is om ervaringen met 
cliëntondersteuning  uit te wisselen. We zullen proberen MEE uit te nodigen voor de vergadering van 
de ASD op 27 oktober 2015. (actie 23) 
4.6  Notitie positionering CJG Barneveld 08 09 2015 definitief 
4.7  Raadsvoorstel verzelfstandiging Centrum voor Jeugd en Gezin 
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De notitie en het raadsvoorstel zijn ons ter informatie gemaild, met de opmerking dat wij bij de 
verdere uitwerking betrokken kunnen worden. Zoals al opgemerkt bij agendapunt 2.2 zijn we niet 
tevreden over onze betrokkenheid bij dit thema.  Procesmatig willen we meer en eerder bij dit soort 
plannen betrokken worden. Inhoudelijk hebben we (grote)  vraagtekens bij de noodzaak/voordelen 
van een verzelfstandiging van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hierbij is vooral te denken aan 
het borgen van kwaliteit en het tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het is herkenbaar dat het 
takenpakket van de coördinator te breed is en er gekozen wordt voor een verdeling over twee 
personen, maar dat betekent nog niet dat daarmee verzelfstandiging van het CJG een goede keuze is. 
Samenvattend betekent het dat we zowel procesmatig als inhoudelijk bezwaren hebben.   
 
5.  Vacatures 
Door het terugtreden van Peter zijn er nu twee vacatures voor de doelgroep wijkplatforms. Er zijn 
nog geen kandidaten. Na een bezoek aan Peter zullen we ons over de invulling van deze twee 
vacatures beraden. Wat betreft de vacature ouderen is er overleg met een mogelijke 
belangstellende. Met de vacature jongeren zijn nog geen concrete vorderingen gemaakt.  
 
6.  Achterbancontacten  
Meo geeft aan dat er nog een verslag van de bijeenkomst ASD-platformkerken van 21 mei 2015 
komt.  
Addie vertelt dat hij met het ‘rondje middenveld’ bezig is. Hij heeft gesproken met 
vertegenwoordigers van SDVB, Be Active en SWB. Tevens met Leonie een dieptegesprek gevoerd. 
Boudewijn vertelt dat er nog overleg loopt (met Els van Beurden) over de wens van enkele 
zorgaanbieders om informatie van de gemeente te krijgen wanneer hun cliënten geïnformeerd 
worden over bijvoorbeeld indicatiestelling. In de praktijk blijkt dat cliënten soms niet adequaat om 
(kunnen) gaan met brieven.  
Adrie geeft aan dat een vertegenwoordiger van Icare-ledenvereniging toegetreden is tot de 
Seniorenraad.  
 
7. Rondvraag en sluiting  
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de 
vergadering.  
 
Voorzitter, Arjen Bouwmeester   
 
Secretaris, Thomas KoolActiepuntenlijst 
nr. datum actie wie wanneer 

14 28-04-2015 Aanvullingen op de bijeenkomstenmatrix en 
contactenmatrix naar de secretaris mailen 

Allen Doorlopend 

18 17-09-2015 Arjen en Thomas bezoeken Peter  Arjen en Thomas  Zsm 

19 17-09-2015 Informeren naar voortgang van de HHT-plannen DB-Wethouder 21-9-2015 

20 17-09-2015 Vragen of de casus calamiteiten al beschikbaar is  DB-Wethouder 21-9-2015 

21 17-09-2015 Lokale jeugdhulp (organisatorische inbedding 
CJG) Rol ASD. 

DB-Wethouder 21-9-2015 

22 17-09-2015 Diapresentatie mobiliteit leden ASD mailen  Thomas  Zsm  

23 17-09-2015 MEE uitnodigen  Thomas Zsm 

 

 
 


