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Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld 
Datum: donderdag 22 februari 2018 / Tijd: 19:30 – 22:00 uur / Locatie: vergaderruimte ‘Voorthuizen’  
Contact: Secretaris Addie Lassche / (0342) -442933 / secretaris@asdbarneveld.nl 
 

Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig 

 Voorzitter Arjen Bouwmeester 
Tevens notulist 

 

  Secretaris Addie Lassche 

Mantelzorgers Vac.  

Wmo / Ouderen Bram Roggeveen Greetje Brugman 

Participatiewet  Geurt Schut 
Wim Oostenbrink 

 
 

Wmo - Lichamelijke en 
verstandelijke beperking  

Jan Vogel 
 

Jan Bouw 

Wmo / Jeugdwet / Psychiatrische 
aandoening 

Tanny Gunter 
Erica van Everdingen (schuift aan na de 
commissievergadering Ipgb) 

 

Kerken Kees Blaak  

Gasten  Marlous van Driel (Gem. Barneveld)  

 
 

1 Opening door Arjen Bouwmeester. 
Na opening en welkom wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
Afwezigen met afmelding Addie Lassche en Jan Bouw.  
Greetje Brugman is ernstig ziek. Wim Oostenbrink zal actuele situatie navragen en dit terug melden. 
 

2 Presentaties  
2.1 Marlous van Driel  (Gemeente Barneveld) 

Onderwerp: Inkoop WMO vangnetvoorzieningen 2019  en terugblik 2017 Barneveldse WMO. 
Natasja van Deurzen kan niet aanwezig zijn ivm samenloop met commissievergadering met 
onderwerp IPGB. Marloes geeft toelichting op beide onderwerpen, de sheets zullen later 
worden toegestuurd. 

 
WMO terugblik (aantal highlights): 
- 35 gedeclareerde VOG verklaringen vrijwilligers. 
- Dienstenbon mantelzorgers (160 bonnen gedeclareerd), Tanny gaat meedenken voor traject 

2018 bevordering/ondersteuning mantelzorg. 
- Kindermishandeling/huiselijk geweld; trainingen meldcode en verwijsindex zijn gevolgd, 

daarnaast hebben 32 mensen de training aandachtsfunctionaris gevolgd. 
Voor 2018 prestatieafspraken WSB en convenant voortgezet onderwijs. CJG is betrokken via de 
intervisiegroep. 

- Algemene Voorziening HH aanbieders 9 (2016:10) klanten 559 (2016: 500), kwaliteitsmeting 
geeft goede cijfers (8,3). 

- Nieuw in 2018 inkopen kortdurend verblijf (is nu incidenteel). 
- Hulpmiddelen vervoer, het beeld blijft veel pasjes in omloop relatief laag percentage maakt er 

echt gebruik van. 
- Aanvragen woonvoorzieningen neemt verder toe in 2017. 
- Ambulante jeugdhulp, 36 cliënten eind 2017. 
- Beschermd Wonen, loopt via de regio (Ede). 
- Sociaal medische advisering breed ingekocht vanaf 2018. 
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Inkoop nu/nieuw (contracten lopen af, rond oktober afronding nieuwe traject) 
- Samen met gemeente Scherpenzeel voor Woonondersteuning, wooncoaching, dagopvang, 

beschermd wonen en nieuw vanaf 2018 Wooncoaching+ en Beschermd Thuis 
- PvA afsluiten nieuwe overeenkomsten krijgen wij vooraf voor beoordeling/ geven van reactie. 

 

3 Verslagen ASD 
3.1 Verslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 7 december 2017  

  Geen opmerkingen 
3.2 Actielijst ASD 7 december 2017 

  Geen opmerkingen 
3.3 Verslag overleg Wethouder dd 8 januari 2018 

Erica heeft de volgende opmerkingen nav het verslag: 

• Leerlingen vervoer: de doelgroep zoekt niet de krant maar de krant zoekt de 
doelgroep. 

• PGB huisbezoek: zie uitwerking agendapunt 8 

 
nr. datum Actie Wie wanneer STATUS 

69 14-09-2017 Wethouder aanspreken op  

• wijze van Ceo onderzoek 

• Communicatie / informatie middelen 
Reactie: obv brief nav huisbezoek dit punt als afgedaan 
beschouwen. 

DB 19/9 Uitgevoerd 
 

72 31-10-2017 Met Cie Samenleving bespreken om jaarlijks gezamenlijk te 
vergaderen. Bij voorkeur rond thema.  

DB  To do (>21 
maart) 

73 31-10-2017 Aandacht vragen bij B&W inz. Potje jeugd minima DB Weth. Gedaan 

74 31-10-2017 Afspraak maken met Jongerenraad AL Jplan 
2018 

To do 

74 7-12-2017 Persoonlijke introductie voor website Jan V zsm Gedaan  

75 7-12-2017 Link AKJ en vertrouwenspersoon op website AL  Gedaan 

76 7-12-2017 Mail / brief inzake Wmo wijzinging AL Dec 2017 Gedaan 

77 7-12-2017 Adviseren meedoen met pilot i-PGB AL  Gedaan 

78 7-12-2017 Vraag Bram aan Geurt GS Jan 2018 Gedaan 

79 7-12-2017 Brief naar Wethouder inz. Huisbezoek PGB DB 8/12 Gedaan  

80 7-12-2017 In wethouder overleg vragen naar impact 2.7 miljoen extra 
jeugd op beschikbaarheid Wmo budget 

DB Weth Gedaan 

81 7-12-2017 Nagaan of er onverenigbaarheid is inz. Fractieondersteuning 
door Erica 
Reactie: omdat Erica op een plaats staat die geen aanleiding 
geeft te verwachten dat Erica als raadslid gekozen gaat 
worden is er vooralsnog geen onverenigbaarheid. Er zijn meer 
ASD leden die op een lijst staan en/of regelmatig met een 
politieke partij contact onderhouden.  

AL Jan 2018 Gedaan 

 

4 Mededelingen 

• geen mededelingen 
 

5 Binnengekomen stukken 
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Uitnodigingen bijeenkomsten Toelichting/deelname 

1 19-dec Regiobijeenkomst Zorgbelang over Onderwijs 
tkn / niemand 
deelgenomen 

2 17-jan Uitnodiging startbijeenkomst tbv Beleidsplan Sociaal Domein 
reeds eerder doorgestuurd 
Zie agenda punt 7 

3 2-feb Presentaties startbijeenkomst tbv agenda punt 7 

4 15-feb 
Aankondiging avond met Gem.Raad over Risicomanagement 
Sociaal Domein dd 24 april 
Reactie: Jan Vogel en Arjen Bouwmeester zullen deelnemen 

Wie neemt er deel? 

Adviesaanvragen/Vraag om reactie   

5 18-jan 
Reactie nav interventie Huisbezoek PGB  
Reactie: opgenomen bij verslag wethouderoverleg 3.3  

agenda punt 8 

6 7-dec 
Verzoek om reactie inzake wijziging WMO verordening. 
(alleen mail, bijlage reeds eerder gestuurd) 

per mail reeds uitgewisseld 
in in Weth overleg afgetikt 

7 15-dec Reactie Geurt nav vraag over hulpvraag tkn 

8 15-jan 
Reactie gemeente inz. Vraag over i-PGB + vragen Pro98 
Reactie: geen 

tkn / zie ook verslag Weth 
overleg 

9 16-jan 
Reactie nav vraag over potje jeugd minima 
Reactie: loopt nu, geen verdere aandacht 

tkn 

Verslagen     

10 7-dec Verslag Klankbordgroep W+I 6 dec tkn 

11 25-jan Verslag Klankbordgroep W+I 24 januari tkn  

Overig     

12 11-dec 
bericht van Gemeente.nu inzake ontwikkelingen na 
decentralisatie Sociaal Domein 
Reactie: geen verdere aandacht 

ter kennis name, wellicht 
biedt het handvatten 

13 19-dec Inkoop 2019 / Marlous v Driel + Natasje van Deurzen agendapunt 2 

14 5-jan 
Tips MEE inzake GR 2018 
Reactie: ligt niet op ons pad 

Doe we hier iets mee? 

15 15-feb 
Wmo-wijzer 2018 gemeente Barneveld 
Reactie: voor alle ASD leden een “boekje” opvragen 

Tkn 

        

 

6 Financiële stukken 
- Wim Oostenbrink geeft korte toelichting op de verantwoording 2017 en budget 2018 inclusief het 

gevoerde overleg met gemeente (er liggen nog aantal vragen waarop nog reactie zal komen). 
- Getekende verslag kascommissie wordt in de vergadering overlegd. 
- De budgetten achterban(contacten) lopen via het ASD budget muv jeugd budget. Overleg / positie 

kosten GRB (oa omzetten eigen website naar onderdeel worden van de ASD website) wordt daarin 
nader toegelicht. 

- Als er kosten gemaakt worden door cq tbv de achterban dient dit vooraf met de penningmeester te 
worden afgestemd. 

- Verantwoording 2017 en budget 2018 worden goedgekeurd/vast gesteld onder dankzegging van 
penningmeester en kascommissie. 

- Bram Roggeveen en Jan Vogel vormen samen de kascommissie 2018. 
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7 Beleidsplan Sociaal Domein 

• Evaluatie startbijeenkomst 
o De bijeenkomst is positief ervaren door de deelnemers. 
o De verschuiving van systeem wereld naar leefwereld met meer vrijheid bij uitvoering (leveren 

van maatwerk) zien wij als een aantrekkelijke ontwikkeling. 

• Regie in verdere proces ligt bij de gemeente. 
 

8 PGB huisbezoek 
Naar aanleiding van de geschreven brief is een ingelast overleg geweest met de wethouder voor verdere 
toelichting. De gemeente heeft en zal de nodige acties ondernemen (voorbeeld brieven zijn als inkomende 
stukken opgenomen). Tijdens wethouders overleg 8 januari is update gegeven van de situatie. Daarnaast 
hebben wij op 18 januari een formele reactie op onze brief gekregen. 
Daarmee leek dit punt afgedaan, zeker ook omdat geen nieuwe bevindingen uit het veld zijn ontvangen. 
 
Als direct betrokkene geeft Erica echter dat er nog wel de nodige problemen zijn ondervonden. Kort 
samengevat zijn de essentiële punten: 

• tijdens het huisbezoek/ de controle worden wel zorg inhoudelijke vragen gesteld 

• complete zorgdossier is ter beschikking gesteld aan de Toetspraktijk (privacy geschonden) 

• de verlengde tijdsduur voor uitvoering van de controle is door de Toetspraktijk uitgelegd als uiterlijk 8 
januari  

• Het binnenkort gesprek (na 8 januari) heeft nog niet plaats gevonden, staat in de planning voor 16 
maart. 

 
Afspraak: de punten mbt het huisbezoek in een separaat mailbericht melden aan de wethouder. 

 

9 Vervoer leerlingen 

• Alle betrokkenen hebben een brief ontvangen van de gemeente (het concept is vooraf in de 
klankbordgroep geweest) 

• Onderzoeksrapport is deze week uitgekomen (alles wat fout kon gaan is fout gegaan) 

• Komende periode alsnog gefaseerd de overgang naar de nieuwe contractpartij ingevoerd. 
 

10 Status ontvlechting Permar  
Geen opmerkingen, zie verslagen klankbordgroep WI 
 

11 Jaardocument 
Om een en ander compacter te maken is er 1 document dat zowel terugblikt op 2017 als vooruitblikt op 2018. 
Nieuwe opzet wordt positief ervaren, er is nog wel enige afstemming nodig omdat aantal zaken op meerdere 
plekken in document aan de orde komen. 
Tevens dienen de “ASD-doelen” zoals opgenomen in de brief aan de raadsfracties duidelijk uit dit jaardocument 
te blijken. 
 
Afgesproken is dat een ieder het document geheel doorneemt en specifiek voor het eigen onderdeel nog met 
een reactie voor eventuele aanpassing/verbetering komt. 
Ruim voor de volgende vergadering is dan de bijgewerkte versie beschikbaar om in die vergadering definitief te 
maken. 
 

12 Vacatures/Samenstelling 
12.1 Status Vacatures 

• Kerk  (geen ontwikkelingen) 

• Mantelzorg (aangegeven wordt om de vacature bij Welzijn Barneveld bekend te maken) 
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13 Achterbancontacten  

• Bericht van Tanny komt bij ingekomen stukken komende vergadering 

 

14 Rondvraag en sluiting  

 
 

nr. datum Actie wie wanneer STATUS 

74 31-10-2017 Afspraak maken met Jongerenraad AL Jaarplan 
2018 

To do 

82 22-02-2017 Update ziekte Greetje Brugman WO Febr 18  

83 22-02-2017 Mail naar wethouder inzake follow-up huisbezoek PGB zie 
agendapunt 8 

AL Febr 18  

84 22-02-2017 Input aanleveren voor jaarplan JB Febr 18  

85 22-02-2017 Jaarplan lezen in samenhang en verbeter voorstellen “eigen 
stukje” aanleveren bij de secretaris  

allen 15 maart  

86 22-02-2017 Geactualiseerde jaarplan versturen AL 31 maart  

      

      

      

      

      

      

      

      

 


