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Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld  

Datum: donderdag 6 april 2017 / Tijd: 19:30 uur / Locatie: vergaderruimte Gemeentehuis 
 

Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig 

 Voorzitter Arjen Bouwmeester  

 Secretaris Addie Lassche   

Mantelzorgers Vac. Cock van der Ende, lid en 
penningmeester 
 

Wmo / Ouderen Bram Roggeveen 
Greetje Brugman, lid 

 

Participatiewet  Wim Oostenbrink, lid  
Geurt Schut, lid 

 

Wmo - Lichamelijke en 
verstandelijke beperking  

Jan Bouw, lid  
 

 

Wmo / Jeugdwet / Psychiatrische 
aandoening 

Tanny Gunter, lid   Erica van Everdingen, lid  
 

Kerken Kees Blaak, lid 
Vac. 

 

 

1 Opening door Arjen Bouwmeester. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. 

2 Presentatie en bespreking. 
Zie ook Powerpoints.  

2.1 Jaap Hoekstra: Toelichting voortgang en effecten vervoersbeleid / Valleihopper.  
Wordt door GJK meegenomen. 

2.2 Gert Jan Kraan/Marlous van Driel: WMO Update  

• Wmo is meer dan voorziening (sheet 2) 

• 2016 nieuwe mogelijkheden: 
o Vrijwilligerswerk: er is uitbreiding van gratis VOG voor vrijwilligers die bij kwetsbare burgers 

komen (GJK gaat na in welke mate dit ook geldt ook voor kerkelijke vrijwilligers.) 
o Mantelzorg bevording door pilot dienstenbon, lijkt aan te slaan. Vraag is of dit alleen door 

mantelzorger danwel door zorgvrager aangevraagd kan worden. Laatsgenoemde is immers 
maximaal gebaat bij ‘extra uur hulp’. 

• Kindermishandeling / huishoudelijk geweld is speerpunt voor komende jaren. Deelname aan 
programma’s die ontwikkeld worden zijn vrijwillig. ASD waardeert deze preventieve maatregelen. 
Nieuwe initiatieven: 

o Gespreksvoerders die bij mensen thuis komen worden getraind op verwijsindex, meldcode en 
herkenning. Uitbreiding naar andere mogelijke vindplaatsen wordt onderzocht (onderwijs, 
peuterspeelzalen, kerken). 

o Werkconferentie in 2018. Is ook voor kerken bedoeld om aan deel te nemen. Wellicht dat via 
ASD vertegenwoordiger Kerken hier extra aandacht voor gevraagd kan worden.  

o Voorzorg: vanuit vindplaatsen jonge vrouwen die zwanger zijn en mogelijk extra hulp nodig 
hebben om niet tot kindermishandeling te vervallen begeleiding bieden. 

• Alg voorziening HH 
o Voor 2017 zijn er meer aanbieders gecontracteerd. 
o Er is lichte terugloop naar 500 clienten, anderzijds is er ook doorstroom naar wooncoaching. 
o Er is minder geld besteed door minder vraag en minder overhead. Eerder was er vaak nog 

PGB, dat lijkt deel van de afname te verklaren. Beeld is wel dat nu vooral degenen die het 
nodig hebben er gebruik van maken in plaats van mensen die het wel handig vonden.  

o Wel jammer is dat ‘het kopje koffie’ niet meer kan…….dit kan belangrijk zijn voor mensen die 
dreigen te vereenzamen (of andere Wmo aandachtsvelden). Er is ook een signaleringsfunctie 
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bij de medewerkers HH. Hier komen regelmatig signalen vandaan voor gespreksvoeders (wat 
dan kan leiden tot inzet van andere vangnetvoorziening). 

o Van het Wmmo Budget overschot is de Eigen bijdrage (EB) verlaagd en de vergoeding aan 
aanbieders verhoogd. Aanbieders mogen ook signaleren als het echt te krap is om aan de 
doelstelling te voldoen.  

• Vangnetvoorzieningen 
o Belangrijk in 2016 was verlaging EB. Is er onbekendheid over het totaalplaatje. Er is ook een 

app om uit te rekenen wat de EB is.  
o Belangrijk om meer bekendhied te geven. Er is wel lichte toename van deelname aan bv 

dagopvong, maar nog niet op oude peil qua aantal deelnemers. 
o Ervaringsonderzoek. Op aantal punten kunnen de resultaten omhoog, idealiter zou het rond 

80% moeten liggen. Dit is vooral als aandachtspunt meegegeven aan de gespreksvoerders 
met het oog op de communicatie.  
Cijfers zijn van 308 respondenten (ca 1/3 vd klanten). 
ASD vraagt om volgende keer ook te vragen naar EB (GJK neemt dit mee voor 2017) 

• Valleihopper 
o Er zijn ruimere mogelijkheden. 
o Vraag vanuit ASD is hoe de verandering zones naar km zich met elkaar verhoudt? Dit lijkt een 

beperking te zijn, GJK / MvD vragen dit na..  
o Let op alleen de valleihopper pas is de vangnet voorziening. Er lijken meer pasjes 

aangevraagd te worden dan er gebruikt worden.  

• Beschermd wonen 
o Dit is een nieuwe voorziening dmv centrum gemeente.  
o Op dit moment behoeftepeiling naar woonbehoefte. 

• Jeugdhulp 18+ 
o Wordt structureel gemaakt omdat de pilot met Arta succesvol was.  
o Er worden 6 aanbieders gecontracteerd. Zij moeten orthopedagoog hebben. Hulp is vooral 

een opgroei/opvoed/volwassen worden vraag voor mensen18-plussers.  
o Wel maatwerk voorziening. Ook geen keiharde grens.  

• Nieuwe vangnet voorzieieningen: 
o Wooncoaching is gestegen omdat woonderondersteuning soms te beperkt was. 
o Woonondersteuning zijn vooral ouderen, dit stroomt behoorlijk in en uit. 

• Sociaal Medische Advisering 
o Nieuwe raamovereenkomst voor 3D brede inkoop. 

Vragen ASD:  

• Hoe wordt omgegaan met Wmo overschot?  
Antw: Het 2016 overschot is gebruitk ter dekking op de Jeugdhulp tekorten. 3D breed blijft er geen 
geld over (itt eerdere ramingen). Kosten vanJeugdhulp overschrijden mede als gevolg van De Glind 
(residentiele voorzieningen hebben grote impact op budget.) De rijksoverheid heeft het 
woonplaatsbeginsel ‘nog’ niet gecompenseerd.  

• Hoe gaat gemeente brainstorm vormgeven zoals voorsgesteld in Monitor?  
Antw: Omdat 3D breed er geen overschat is, is dit uitgesteld. Elke besteding vanuit de reserve moet 
langs gemeenteraad omdat zij om deze reserve gevraagd hebben. 
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3 Verslagen ASD 
3.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 9 maart 2017 wordt goedgekeurd. 

Acties: 
nr. datum Actie wie wanneer STATUS 

61 25-12-2016 Sollicitatiebrief Henk Woudenberg CvdE  Check AB 

62 25-12-2016 Vervoersplan bewaken op impact en hergebruik ervaringen 
elders  

JB  Loopt 

63 25-12-2016 Volgen hoe Ongevraagd advies ASD Middenveld Jeugdhulp 
wordt opgevolgd.  

DB 2017  

64 09-03-2017 Jan reacties verzamelen / actie opnemen mbt Valleihopper 
zowel vanuit Jeugd, Ouderen als Werk en Inkomen.  

JB 13 april Loopt 

65 09-03-2017 In wethouder overleg bespreken Ouderen en Lange termijn 
plan Gemeente 

DB 13 april  

66 09-03-2017 Financiële overschotten / reserves / innovatie bespreken met 
wethouder 

DB 13 april  

67 09-03-2017 Bespreken opvolging Frieda  DB 13 april  

68 09-03-2017 Bram tip voor ASD lid naar Jan doorgeven 
DB kan afspraak maken met Jan Vogel voor een 
voorgesprek. . 

DB  doorgegeven 

69 09-03-2017 Rooster van aftreden actualiseren AL  uitgevoerd 

70 09-03-2017 Benadrukken van ‘open deur’ mbt Beweeg en Sport plan DB 13 april  

 
Ad 62/64: er zijn paar betrokken gebruikers in reizigerspanel.  
66: ASD gaat vragen om brainstorm toch uit te voeren, niet ‘hoe gaan we het geld uitgeven’ maar ‘zijn er 
lacunes’.  
 

4 Mededelingen 
4.1 geen 

 

5 Binnengekomen stukken 

Uitnodigingen bijeenkomsten Toelichting/deelname 

1 13-mrt Uitnodiging bijeenkomst Laaggeletterdheid tkn / ter deelname TG/GB 

2 20-mrt Uitnodiging Regiobijeenkomst Zorgbelang Gld tkn / ter deelname 

        

Adviesaanvragen/Vraag om reactie   

--       

        

Verslagen     

3 9-mrt 
Nieuwsbrief Werk en Inkomen / verzendlijst vraag 
Reactie: voortaan bij agenda ASD 

Wie wil hem ook ontvangen? 

        

Overig     

4 30-mrt 
Contact verzoek Wim Moggre inz. Vertegenwoordiger kerken 
Reactie: contact is gelegd.  

Actie Kees 

5 30-mrt Aankondiging Autisme week tkn 
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6 Nav Commissie Samenleving 5 april / verslag Greetje 

• Veel waardering vluchtelingenwerk. Taakstelling 2017 is vooral gezinshereniging (33 
personen). 

• Huiselijk geweld (zie presentatie GJK) 

• Bvld krijgt 180.000 voor armoede onder kinderen. Samen met kinderen te besteden 
(onderwijs, wat is norm?, rol voedselbank als vindplaats, rol jongerenraad, 
sportvoorzieningen). Dit is bovenop het bestaande minimabeleid. 
Punt van aandacht en actie voor Klankbordgroep Werk en Inkomen.  

 

7 Status ontvlechting Permar  
Geen bijzonderheden. Positief over stand van zaken. 
 

8 Financiën ASD 

• Vaststellen jaarverslag 2016 incl. verslag kascontrole 
Afgerond.  

• Vaststellen jaarbudget 2017 
Ivm ziekte Cock nog niet afgerond. Actie AB. Wel alvast melden in Wethouderoverleg.  

 

9 Vaststellen jaarverslag 2016 

• Wordt met 2 wijzigingen vastgesteld.  
 

10 Vaststellen jaarplan 2017 

• Wordt vastgesteld.  
 

11 Vacatures/Samenstelling 
11.1 Samenstelling zie bijlage 
11.2 Rooster van aftreden vaststellen 
11.3 Vacatures 

• Kerk / overleg met Wim Moggre Diaconaal Netwerk 

• Mensen met beperking / besproken.  

• Mantelzorg / AB bespreekt met Cock 
 

12 Achterbancontacten  

• Klankbord groep kwetsbare jeugd / Veel onderwijsgerelateerde punten. Vanuit MEE een persoon die 
gaat meelopen.  

•  
 

13 Rondvraag en sluiting  
Geen. 
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nr. datum Actie wie wanneer STATUS 

61 25-12-2016 Sollicitatiebrief Henk Woudenberg CvdE  Check AB 

62 25-12-2016 Vervoersplan bewaken op impact en hergebruik ervaringen 
elders  

JB  Loopt 

63 25-12-2016 Volgen hoe Ongevraagd advies ASD Middenveld Jeugdhulp 
wordt opgevolgd.  

DB 2017  

64 09-03-2017 Jan reacties verzamelen / actie opnemen mbt Valleihopper 
zowel vanuit Jeugd, Ouderen als Werk en Inkomen.  

JB 13 april Loopt 

65 09-03-2017 In wethouder overleg bespreken Ouderen en Lange termijn 
plan Gemeente 

DB 13 april  

66 09-03-2017 Financiële overschotten / reserves / innovatie bespreken met 
wethouder 

DB 13 april  

67 09-03-2017 Bespreken opvolging Frieda  DB 13 april  

68 09-03-2017 Bram tip voor ASD lid naar Jan doorgeven 
DB kan afspraak maken met Jan Vogel voor een 
voorgesprek. . 

DB  doorgegeven 

70 09-03-2017 Benadrukken van ‘open deur’ mbt Beweeg en Sport plan DB 13 april  

71 06-04-2017 Doorsturen presentatie GJK/MvD en bewaken 
beantwoording vragen 

AL 9 juni  

72 06-04-2017 Actie / Reactie op Armoede kinderen GS 9 juni  

 


