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Notulen Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 
Donderdag 3 juni 2016 / 16:00 uur / Thematuin de Heihut 
Afwezig: Wim Oostenbrink, Kees Blaak, Geurt Schut  
 

Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig 

 Voorzitter Arjen Bouwmeester  

 Secretaris Addie Lassche   

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

 

Wmo / Ouderen Adrie ten Brinke, lid 
Greetje Brugman, lid 

 

Participatiewet   Wim Oostenbrink, lid 
Geurt Schut, lid 

Wmo - Lichamelijke en 
verstandelijke beperking  

Boudewijn Ridder, lid  
Jan Bouw, lid  

 

Wmo / Jeugdwet / 
Psychiatrische aandoening 

Tanny Gunter, lid    

Jeugdwet Addie Lassche, lid  

Kerken  Kees Blaak, lid 

 
 

1 Opening door Arjen Bouwmeester 
 

2 Presentatie Medipoint 
Door Cor Veerman/Martine Quaakenberg/Leon Frens. 
Medipoint is de eigenaar van de Kruiswerk winkels. Holding is NPM, 75 winkels in het land. 
Men werkt breed naar zowel WMO, WLZ, UWV, Jeugd maar is er ook voor mensen die 
voorzieningen zelf betalen (groeiende groep). Veel aandacht gaat uit naar ‘zorg op afstand’, 
zowel thuis als in bv Ziekenhuis. Retail is ook groeiend (gaat over hergebruik na gemiddeld 
2.5 jaar uitgezet te zijn geweest.). De artikelen zijn erg variabel tussen duur / langdurig en 
goedkoop / korte inzet. Er is een beweging bij gemeentes om steeds meer voorzieningen 
algemeen / voorliggend zijn. Consequentie voor Medipoint is dat dit een UEZ (uit eigen zak) 
voorziening wordt en dus een andere benadering vraagt. 
De klanttevredenheid is beoordeeld op 8.2.  
In Barneveld lijkt er nog behoorlijk gedacht te worden vanuit de pakketten in plaats van 
denken vanuit maatwerkvoorziening. Wel merkt Medipoint een positieve grondhouding 
vanuit de gemeente in het meedenken. Dat het gedachtegoed van de decentralisatie / 
maatwerk nog niet echt doorgevoerd is, heeft waarschijnlijk met de aanbesteding te maken 
die al eerder was gedaan. Dit wordt benoemd als punt van aandacht voor de ASD.  
De Eigen Bijdrage werkt wel in de hand mensen goed nadenken of een voorziening echt 
nodig is. Toch lijkt vraag reëel of er niemand buiten de boot valt. Tanny merkt op dat er 
naast het privé aanschaffen door burgers ook kerken zijn met hun eigen werkvoorraad. 
De landelijke ontwikkelingen van verschuivingen in WLZ naar VPT/MPT betekent dat 
hulpmiddelen vanuit de Wmo ook schuiven naar WLZ bekostiging. De systematiek verandert 
dan. Dit geeft nog de nodige discussie.  
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3 Presentatie Vertrouwenspersoon Wmo 
Door Jenny Dirks 
In 2015 zijn er 5 klachten binnengekomen. Dat is laag, niet duidelijk is waarom. Er wordt 
gewerkt aan meer bekendheid en stimuleren dat men het meldt.  
Aard van de klachten ging vooral over communicatie ‘aan de keukentafel’. Het lijkt medio 
2016 te verbeteren. Jenny ziet verschillen ontstaan dankzij info op de website en via de 
gemeentelijke Wmo-gids. Maar ook wordt geïnvesteerd in vaardigheden van de 
gespreksvoerders en de ondersteuners.  
Jenny ervaart dat de gemeente haar rol als vertrouwenspersoon serieus neemt. Aan de 
bekendheid van de ‘vertrouwenspersoon’ wordt ook gewerkt en lijkt te verbeteren gezien 
het aantal vragen dat toeneemt.  
 
Zorgpunten die ervaren worden: 

 Communicatie vanuit de gemeente 

 Maatwerk kunnen bieden in woonondersteuning / woon coaching voor mensen met 
een chronische beperking. 

 Vertrouwenspersoon die voor alle 3 domeinen werkt zou efficiënter zijn omdat de 
gebieden overlap hebben. 

Afgesproken wordt dat de ASD nog een keer met Els / Elsa over de gespreksvoerders zal 
spreken. 
 
 

4 Verslagen 
4.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 13-04-2016  

Verslag goed, acties afgerond 
 
Mededelingen/binnengekomen stukken 

Uitnodigingen bijeenkomsten Toelichting/deelname 

1 29-apr Uitnodiging Programma Aandacht voor Iedereen Arjen/Addie gaan erheen 

2 29-apr 
Klankbordgroep Kwetsbare Jeugd d.d. 9 mei 
<NIET BIJGEVOEGD> 

Tanny/Erica 

3 15-mei 

Woonvisie Gemeente Barneveld  d.d. 30 mei 2016 in Kwb 
 
Reactie: was een positieve en goed georganiseerde 
bijeenkomst. Belangrijk is dat de gemeente meer van de 
burgers verwacht. 

Adrie/Greetje 

4 18-mei 
Uitnodiging CJG t.b.v. onderzoeksresultaten opvoeding 
ondersteuning 18-23 jaar d.d. 6 juni 

Tanny/Erica/Jan/Boudewijn 

5 20-mei 
Welzijn Barneveld over aanbod Welzijn 
 
Reactie: Presentatie had sterker gekund. Rapport komt. 

Tkn / Adrie 

Adviesaanvragen/Vraag om reactie   

6   Bevestiging / terugkoppeling inzake Advies Vervoer tkn 

7 29-apr Bevestiging / terugkoppeling inzake Advies Permar tkn 

8 26-mei 
Aanpassing Wmo verordening (inz. Eigen Bijdrage) 
 

tkn / is er actie nodig is? 
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Reactie: Ter kennisname aangenomen. Op zich is de 
verlaging positief en steunt de ASD dit voorstel. De ASD 
mist echter een verdere toepassing van het draagkracht 
principe. Vooral in verhouding van de draagkracht van 
de hoge inkomens vs lage inkomens.  Dit vraagt om 
maatwerk. 
Secretaris stuurt dit als formele reactie adhv input ASD. 

9 27-mei 
Aanpassing Jeugdverordening 
TKN. Vind instemming bij portefeuillehouders. 

Tanny / Erica 

10 27-mei 

Plan van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Reactie: er zijn aantal zorgpunten: 

 Wachttijd voordat er reactie komt 

 Rapportage Gld Midden nog onbekend. 
 
Erica komt met voorzet tbv reactie door secretaris naar 
college. 

tkn / is er actie nodig is? 

  2-juni  Uitnodiging CJG Over Kindermishandeling Tkn/Tanny-Erica?  

Verslagen     

11 4-apr Jaarverslag vertrouwenspersoon ter bespreking 

12 18-apr Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 13/4 tkn 

Overig     

13 13-apr Presentatie Gert Jan Kraan tkn 

14 21-apr Antwoorden Gert Jan Kraan nav presentatie tkn 

15 2-mei 
Uitnodiging 'themabijeenkomst Banenafspraak en 
beschut werk op 16 juni ' 
<NIET BIJGEVOEGD> 

Geurt/Wim 

16 19-mei 

Verzoek gemeente review website inz. informatie 
Soc.Domein 
 
Actie: Iedereen wordt gevraagd om input naar de 
secretaris te sturen. 

voor 'de liefhebber' 

  1-juni  Bevestiging Lidmaatschap ASD Erica van Everdingen tkn 

 
 

5 Vaststellen Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld  
Het jaarplan wordt vastgesteld en zal op de website worden geplaatst. 

6 Status ontvlechting Permar  
Naar aanleiding uitgebrachte advies en besluitvorming B&W/Gemeenteraad. 
Is er actie ASD nodig? 
Geconcludeerd wordt dat er geen extra actie vanuit de ASD nodig is. Het ‘lokaal maken van 
de Permar activiteiten’ is de koers van de gemeente en daar is de ASD blij mee. 
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7 Vacatures/Samenstelling 
7.1 Wijkplatform (update) 

Er is geen reactie gekomen nav de mail van Inge Jongeel naar alle 
wijkplatforms. Besloten wordt om ‘plan 2’ in te zetten. Dat wil zeggen dat de 
ASD met een vertegenwoordiger aanschuift bij de stuurgroep.  
Ook zal Inge gevraagd worden om de PB’s aan te schrijven. 

7.2 Jeugd  
Voordracht Erica van Everdingen is door B&W mee ingestemd. 
Er is een mogelijk geïnteresseerde, actie AL om contact op te nemen. 

7.3 Kerken 
Geen voortgang, staat op de agenda voor eerstkomende platform overleg. 

7.4 Jongeren met beperking 
Even geen actie omdat Boudewijn Ridder mogelijk toch langer blijft. 

 

8 Achterbancontacten  
Cock: mantelzorg uitje was dit keer bij gemeente op dinsdag 31 mei. Bertil Rebel heeft een 
quiz georganiseerd. Aansluitend heeft wethouder van Daalen de aanwezigen toegesproken 
en was er een lunch in het restaurant. Tot slot is een bezoek gebracht aan stoomgemaal 
Putten.  
Er zijn ca. 1000 geregistreerde mantelzorgers.  
 

9 Rondvraag en sluiting  

 Nav samenstelling en rooster van aftreden: 
o Adrie en Jannie: willen deze periode hun laatste periode laten zijn.  
o Aangegeven wordt dat in 2017 voor verschillende personen hun laatste 

periode afloopt. Afgesproken wordt om hier in 2017 tijdig actie op te nemen. 

 Adrie meldt dat 7 oktober de landelijke dag van de ouderen is. In Barneveld zal er een 
programma zijn rondom ‘ontmoeten’. 

 Addie en Tanny kunnen niet bij wethouders overleg van 27 juni zijn. 

 Erica: wat doen we met de landelijke ophef rondom HH? 
Voorlopig ziet de ASD geen reden tot paniek gezien de terugkoppeling uit het laatste 
tevredenheids onderzoek en de daaraan gekoppelde acties vanuit de gemeente. Wel 
zal het punt meegenomen worden in het wethouders overleg. 

 
 
Voorzitter, Arjen Bouwmeester  
 
 
Secretaris, Addie Lassche 
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10 Actiepuntenlijst 
 

nr. datum Actie wie wanneer 

31 02-12-2015 Aanvullingen/wijzigingen informatie leden ASD op de 
website naar Addie mailen 

Allen Zsm 

49 03-06-2016 Doormailen presentatie Medipoint Addie  

50 03-06-2016 Eigen bijdrage problematiek / Verordening op 
wethoudersoverleg 

DB Eind juni 

51 03-06-2016 Input voor reactie naar gemeente op Eigen bijdrage Arjen Eind juni 

52 03-06-2016 Contact op nemen met Inge Jongeneel over PlanB Arjen zsm 

53 03-06-2016 Verslag vertrouwenspersoon in Wethoudersoverleg DB Eind juni 

54 03-06-2016 Verzoek gemeente review website inz. informatie 
Soc.Domein  aanleveren via Secretaris 

Allen Eind juni 

55 03-06-2016 HH / Thuiszorg ophef bespreken met wethouder(s) DB  

 

 


