Verslag Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) Concept
Datum: maandag 9 april 2018
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Raadhuis Ede, Vergaderkamer A304
Aanwezig: Ineke Boelhouwer, Güray Bozkurt, Klaas Hidding, Willemijn Dubbeldam, Ries Brouwer, , Mark
Top, Jef Dorpmans, Monique Jongerius, Wietske Oegema (gemeente)
Afwezig: Lilian Wagenaar, Monique Jongenburger
Voorzitter: Willemijn Dubbeldam
Verslag: Annelies Gaasbeek
Gast: Jan-Peter Stolte (gemeente)
Toehoorder: Fer Saelman (FNV)

1. Opening
Willemijn Dubbeldam, de voorzitter van deze vergadering heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Jan peter Stolte komt, als extra punt op de agenda, een toelichting geven op de reactie van het
College op de brief jeugd van de ASDE.
1a. Toegevoegd: Toelichting op de brief Jeugd door Jan-Peter Stolte
In januari heeft de ASDE een brief gestuurd naar het college waarin zij hun zorgen uiten omtrent de
wachttijden in de Jeugdhulp.
Bij de reactie op de brief zou een rapportage over wachtlijsten komen, maar dat wordt steeds ingehaald door
de werkelijkheid en daarmee zou een rapportage achterhaald zijn. Jan Peter Stolte sluit aan, tijdens deze
vergadering, om een toelichting te geven op de brief.
Jan Peter Stolte begrijpt de zorg om de wachttijden in de Jeugdzorg. Hij noemt het een weerbarstige
problematiek. Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, wordt er getracht om tot een
eenduidige definitie van wachtlijsten te komen, zodat de gemeente daar op kan sturen. Dit is, om
verschillende redenen, nog niet gelukt. complicerende factoren rond de wachtlijsten volgens Jan-Peter zijn:
• De wachttijden in de Jeugdzorg is een komen en gaan.
• De vraag is wanneer de wachttijden gaan gelden.
• 1/3 wat op de wachtlijst staat is eigenlijk niet nodig. De toestroom is “grillig” en seizoengebonden.
85% wordt doorverwezen door de huisarts naar de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk. Via
een screening wordt een beeld gevormd om te kijken of het kind moet worden doorverwezen of niet.
Jan-Peter geeft aan dat het moment van de intake belangrijk is.

De ASDE vraagt wat het vervolg wordt in het traject? Wat kunnen we verwachten?
• Regionaal komt er in de Foodvalley een Taskforce om de wachtlijsten in te richten.
• Er komt een startsessie in mei met de (nieuwe) wethouders die regionaal verantwoordelijk zijn voor
de inkoop jeugdhulp.
• N.a.v. de analyse gaan de GGZ-partijen met elkaar om de tafel om niet alleen de wachtlijsten te
bespreken maar ook om vanaf het begin de verantwoording te nemen in het traject.
De ASDE blijft het traject volgen en wacht de reactie op de brief af.

2. Afscheid Ineke Boelhouwer en Tijani Zallali
Omdat Ineke Boelhouwer gaat verhuizen naar Haarlem nemen we tijdens deze vergadering afscheid van
Ineke.
Willemijn Dubbeldam dankt haar hartelijk voor haar inzet en de fijne samenwerking. Als dank ontvangt zij
bloemen en een boek.
Het afscheid van Tijani Zallali (wegens zijn nieuwe rol als fractievolger in de gemeenteraad) schuift door
naar de volgende vergadering van 7 mei a.s.
3. Verslag en actielijst van 12 maart jl.
N.a.v. punt 3: resultaten en vervolg opbrengsten bijeenkomst van 5 maart jl.
Annelies Gaasbeek zal Yvonne van Geel uitnodigen om haar ervaringen te delen met de Adviesraad tijdens
een ASDE overleg: moet worden:
Wietske Oegema heeft twee personen namens het reizigerspanel uitgenodigd om een toelichting te geven
tijdens de vergadering van 7 mei a.s.
Het verslag en actielijst wordt besproken en vastgesteld.
4. Werven nieuw lid, vaststellen vacaturetekst.+ wervingsprocedure
Via de website, krantenartikel in de Edese Post en Ede Stad gaan we nog voor de zomer op zoek naar twee
nieuwe leden. De vacaturetekst wordt met elkaar besproken en Wietske zal deze tekst aanpassen.
Ries Brouwer en Jef Dorpmans gaan zitting nemen in de wervingscommissie.
5. Bespreken signalen brief/advies meedoen & sociale contacten.
In de eerste helft van 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Ede een avond georganiseerd om in
contact te komen met verschillende organisaties die actief zijn in het Sociaal Domein.
De werkgroep meedoen & sociale contacten heeft een brief met hun bevindingen en focuspunten (in concept
opgesteld) en dit wordt met elkaar besproken.
Na wat kleine aanpassingen kan de brief gestuurd worden naar het college.
6.Korte punten:
a. Kwartaaloverleg met management gemeente Beleid en uitvoering.
Wietske vraagt naar agendapunten voor het managementoverleg op 28 mei.
b. Memo college over mogelijke tekorten vrijwilligers.
Dinsdag 6 maart werd er een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Ede. In die bijeenkomst werd
gesproken over een mogelijk tekort van vrijwilligers, het werven en behouden van vrijwilligers en over wat er
nodig is in de toekomst om vrijwillige inzet blijvend mogelijk te maken.
Tijdens de bijeenkomst kwamen veel signalen opgehaald.
Wietske Oegema en Elza Knoop hebben een memo geschreven over de tekorten vrijwilligers. Hierin wordt
een beeld geschetst van de landelijke en lokale cijfers en de trends. In de memo wordt ook verslag gedaan
van de opgehaalde ervaringen en beelden opgehaald tijdens de bijeenkomst van 6 maar jl.
De werkgroep meedoen & sociale contacten zal dit thema blijven volgen.
c. Feedback ophalen: factsheets voor informatiemarkt op 17 april
Tijdens de informatiemarkt van 17 april gaan Klaas Hidding en Willemijn Dubbeldam de ASDE presenteren
aan de nieuwe raadsleden. Wietske en Annelies zorgen voor de voorbereiding.
d. Bespreken adviestraject beschut werken + verordening
Monique Jongerius geeft een toelichting over het gesprek dat zij heeft gehad met Michiel Wind. Op basis van
het gesprek met Monique en alle andere gesprekken wordt er een visie opgesteld en daaraan gekoppeld
een verordening die moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Monique Jongerius en Guray Bozkurt
blijven het traject volgen.
e. Terugkoppeling; bestuurlijk overleg 13 maart, uitnodiging 14 juni.
Ries Brouwer en Monique Jongerius zijn naar de bijeenkomst van 13 maart geweest.

Ries Brouwer en Monique Jongerius gaan ook naar de bijeenkomst van 14 juni. Annelies geeft hen t.z.t. op
voor de bijeenkomst.
f. Uitnodiging: maatschappelijk netwerk van 7 juni: Eenzaamheid en ontmoeten.
Ries Brouwer en Mark Top gaan naar de bijeenkomst van het Maatschappelijk Netwerk Ede.
g.Terugkoppeling Eline Scheffers “Samen in de buurt”
Ineke Boelhouwer en Mark Top hebben een gesprek gehad met Eline Scheffers over de opgave “Samen in
de buurt” en geven een terugkoppeling van het gesprek. Het was goed om te zien hoe de scrum methode
wordt toegepast op de thema’s. Mark Top houdt de vinger aan de pols.
h. Smoelenboek
Er is een smoelenboek gemaakt van alle medewerkers van de opgaveteams.
Wanneer er een aanvulling is vanuit een netwerk van de ASDE leden wordt gevraagd dit door te geven aan
Annelies Gaasbeek zodat zij dit kan toevoegen in het smoelenboek.
i. Ter kennisname: jaarverslag 2017 ASDE
Kennis van genomen
7. Rondvraag en sluiting
Klaas: onderaannemers??? Inkoop!
Ineke: bedankt iedereen en wenst iedereen veel succes in de werkzaamheden voor de ASDE.
Annelies: is tijdens de volgende vergadering niet aanwezig vanwege vakantie.
Willemijn Dubbeldam sluit de vergadering.

