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Notulen van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld dinsdag 27 oktober 
2015  om 19.30 uur in het Gemeentehuis in Barneveld  

Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig 

 Voorzitter Arjen Bouwmeester  

 Secretaris Thomas Kool   

Mantelzorgers Cock van der Ende, lid en penningmeester 
Jannie Bosman 

 

Wmo: Ouderen Adrie ten Brinke,  lid 
Greetje Brugman, adspirant lid 

 

Participatiewet  Geurt Schut, lid 
Wim Oostenbrink, lid 

 

Wmo- Lichamelijke en 
verstandelijke beperking  

Boudewijn Ridder, lid Jan Bouw, lid 
 

Wmo/Jeugdwet: 
Psychiatrische aandoening 

Tanny Gunter, lid    

Jeugdwet Addie Lassche, lid  

Wijkplatforms Vacature  

Kerken Meo Wolswinkel, lid Kees Blaak, lid 

 
 
1. Opening door Arjen Bouwmeester. 
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom Greetje 
Brugman en van MEE, Stephan Reusken, regiomanager West en Els Kruisselbrink, MEE-consulent.  
Greetje vertelt over haar ervaringen in het sociaal domein en haar belangstelling voor de ASD. We 
zullen Greetje ter benoeming in de ASD voordragen aan het college van B&W. (actie 24) 

 
2. Verslagen 
2.1  Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 17 september 2015  
Addie zal nog een toevoeging (achterbancontacten) aan het verslag naar de secretaris mailen. (actie 
25) Naar aanleiding van het verslag (agendapunt 4.1 en 4.2) wordt opgemerkt dat er op 2 november 
in het gemeentehuis een bijeenkomst met de wethouder is over het rapport 
Rekenkamercommissie/Companen (effecten decentralisaties) Arjen, Tanny en Thomas zullen hierbij 
aanwezig zijn. Welzijn Barneveld is ook uitgenodigd voor 2 november.     
Acties  
De acties 19 tot en met 23 zijn afgewerkt.  
2.2 Verslag kwartaaloverleg DB Wmo-raad-wethouders 21 september 2015  
Het verslag  is helder en geeft verder geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.  
2.3 Verslag Platform Wonen-Zorg-Welzijn 1 juni 2015  
Het verslag geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Het verslag van 5 oktober wordt de 
volgende keer voor de vergadering van de ASD geagendeerd. (actie 26) 
 
3. Presentatie door MEE 
Stephan en Els geven een toelichting op het werk van MEE. Stephan is regiomanager van de West 
Veluwe. MEE is ontstaan uit de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD). MEE biedt onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor de Wmo en Wlz. Ook kunnen onderwerpen/vragen uit de Participatiewet 
en wet Passend onderwijs aan de orde komen. Voor Barneveld gaat het om adviseren en informeren. 
In andere gemeenten kan de taakuitvoering breder (kortdurende begeleiding) zijn. Els Kruisselbrink  
is ook vertegenwoordigd in de werkgroep Kwetsbare jeugd. Samen met de gemeente Barneveld 
wordt gezocht naar de juiste aanpak. Stephan en Els merken op dat in 2016 een verdere 
doorontwikkeling van de samenwerking tussen de gemeente Barneveld en MEE op het programma 
staat. MEE kan ingeschakeld worden door mensen die zelf contact opnemen, door huisartsen of na 
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een gesprek met een gespreksvoerder met de gemeente. Het gaat vooral om situaties die om 
maatwerk (complex) vragen of mensen die onvoldoende netwerk hebben om tot oplossingen te 
komen. De voorzitter bedankt Stephan en Els voor de presentatie.  
 
4. Mededelingen/binnengekomen stukken 
4.1 Ontwerp programmabegroting 2016 
Het gaat de ASD vooral om de pagina’s  14 t/m 18 programma 1. Participatie & Ondersteuning. 
Belangrijke informatie gaat over het onderzoek van de Rekenkamer/Companen in verband  
overbelasting mantelzorgers en het onderzoek kwetsbare jongeren (zie agendapunt 4.2). In 2016 
staat ook een evaluatie van het Beleidskader 3 decentralisaties op het programma en wordt er een 
Beleidsplan Sociaal Domein opgesteld. Veel herkenbare punten.  De ontwerp begroting geeft verder 
geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.  
4.2 Eindrapportage Werkgroep kwetsbare jongeren: Waarom moeilijk doen als het samen kan?! 
De werkgroep meldt dat de huidige inzet rondom kwetsbare jongeren op diverse punten kan 
verbeteren. De samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders en andere betrokkenen 
(gemeente, CJG, scholen) kan verbeteren. De ervaring leert dat veel (kwetsbare) jongeren zich 
teleurgesteld voelen in hulpverlening en onderwijs. Het is een inventariserend onderzoek. In 
Barneveld wordt het aantal kwetsbare jongeren van 13-27 jaar geschat op 100-125 personen. Er 
wordt een intentieverklaring opgesteld waarin betrokken organisaties partner zijn. De werkgroep 
blijft. Daarnaast wordt er een klankbordgroep gevormd waarin ook personen van de ASD (Addie 
en/of Tanny) deel kunnen nemen. Tanny geeft aan dat zij de laatste tijd diverse gesprekken gevoerd 
heeft rondom kwetsbare jongeren. Samen met Addie houden zij zich vooral bezig met de jongeren. 
De weerslag van hun betrokkenheid zal in het jaarverslag ASD 2015 (en het jaarplan ASD 2016) naar 
voren komen. Tenslotte wordt opgemerkt dat de rapportage een goed beeld geeft van de 
problematiek rond kwetsbare jongeren maar ook waardevolle informatie biedt over de meer bredere 
context van de drie decentralisaties (Wmo, jeugd, participatie).  
4.3 Uitnodiging ASD-platform kerken op 12-11-2015  
Op 12 november wordt er een presentatie verzorgd door Ad Huizer, directeur Elan over jeugdhulp. 
Na de pauze is er een presentatie van Leonie Muijs, projectleider jeugd namens gemeente Barneveld 
Thomas zal het verslag van het ASD-platform kerken van 21-5-2015 de volgende keer voor de 
vergadering van de ASD agenderen. (actie 27) 
 
5. Voortgang jaarplan ASD 2015  
Aan de hand van het jaarplan 2015 wordt de voortgang van de geplande activiteiten besproken. 
Enkele leden van de Wmo-raad hebben schriftelijke informatie bij de secretaris aangeleverd. Het 
gaat er vooral om dat we de geplande activiteiten uitvoeren en er verslag van doen. Het is de 
bedoeling dat elk lid, voor zover nog niet gedaan, binnen drie weken een bijdrage van zijn doelgroep 
aanlevert bij de secretaris. (actie 28) De leden van de ASD vertellen over hun activiteiten en over hun 
zelf. Dit laatste is vooral bedoeld als delen van kennis/ervaringen met het adspirant lid Greetje 
Brugman.  
 
6. Vacatures 
De vacature voor jeugd is nog niet ingevuld. Over de vacatures voor de wijkplatforms hebben Arjen 
en Thomas op 3 november een gesprek met Peter. Verder merkt de voorzitter op dat Addie Lassche 
vanaf 1 januari 2016 de nieuwe secretaris wordt. Zoals eerder aangegeven heeft Thomas zich niet 
meer herkiesbaar gesteld voor de ASD per 1 januari 2016. Over de taakverdeling tussen de voorzitter 
en de nieuwe secretaris wordt nog gesproken. Zij zullen beide betrokken zijn bij het opstellen van het 
jaarverslag ASD 2015 en het jaarplan ASD 2016. 
 
7. Achterbancontacten  
7.1 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen  9-9-2015 
7.2 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen  14-10-2015 
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De verslagen van 9 september en 14 oktober geven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.  
7.3 Overige achterbancontacten 
Cock meldt dat op 10 november de Dag van de Mantelzorg plaatsvindt in het Molukse Centrum. Cock 
en Jannie zijn betrokken bij de organisatie.  
Adie vertelt dat hij bezig is met gesprekken om ervaringen (jeugd) uit het middenveld 
(zorgvragers/zorgaanbieders) op te halen.  
Tanny vertelt dat ook zij diverse gesprekken voert om ervaringen van vooral psychosociale aard op te 
halen. Op deze wijze krijgt Tanny een beter beeld van “leed achter de voordeur”.   
 
8. Rondvraag en sluiting  
Cock merkt op dat de gemeente een brief heeft gestuurd aan burgers die voorheen een Wtcg-budget 
hebben ontvangen. In de brief wordt aangegeven dat de aanvraag online moet worden ingediend. 
Cock geeft aan dat er burgers zijn die de aanvraag niet online in kunnen dienen. Hij is van mening dat 
het gewenst is dat er naast de online mogelijkheid ook een andere mogelijkheid wordt geboden. 
Afgesproken wordt dat de secretaris contact zoekt met de gemeente. (actie 29) 
Verder merkt Cock op dat de mogelijkheden voor zwemmen van ouderen op therapeutische basis (al 
dan niet met een indicatie) versoberd wordt. Hij is hier niet gelukkig mee. Tijdens het 
kwartaaloverleg met de wethouder zullen we dit punt aan de orde stellen. (actie 30)  
Addie merkt op dat binnen enkele weken de aanpassingen van onze website gereed zijn.  
 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.  
 
Voorzitter, Arjen Bouwmeester   
 
Secretaris, Thomas Kool 
Actiepuntenlijst 
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 

24 27-10-2015 Greetje Brugman aan B&W voordragen Thomas  Zsm 

25 27-10-2015 Toevoegingen aan het verslag van 17 september 
naar de secretaris mailen 

Addie Zsm 

26 27-10-2015 Verslag Platform Wonen-Zorg-Welzijn 5-10- 2015 
agenderen  

Thomas 2-12-2015 

27 27-10-2015 Verslag van het ASD-platform kerken van 21-
5-2015 agenderen 

Thomas 2-12-2015 

28 27-10-2015 Bijdrage van zijn doelgroep aanleveren bij de 
secretaris. 

Allen (voor zover nog 
niet gedaan) 

18-11-2015 

29 27-10-2015 Contact zoeken met de gemeente over brief 
Wtcg-budget 

Thomas  Zsm 

30 27-10-2015 Versobering zwemmen van ouderen op 
therapeutische basis aan de orde stellen 

Kwartaaloverleg 
wethouder  

14-12-2015 

 
 
 


