Verslag Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)
Datum: maandag 8 oktober 2018
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Raadhuis Ede, B&W kamer
Aanwezig: Guray Bozkurt, Ries Brouwer, Klaas Hidding, Jef Dorpmans, Mark Top,
Margot Hordijk, Alet van Leeuwen, Leny Oosterbaan, Johannes van der Poel
Voorzitter: Monique Jongerius
Afwezig: Willemijn Dubbeldam
Gemeente: Annelies Gaasbeek (verslag), Wietske Oegema
Toehoorder: Fer Saelman

1. Opening
Monique Jongerius opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor de
nieuwe leden: Margot Hordijk, Alet van Leeuwen, Leny Oosterbaan, Johannes van der Poel.
De voorgestelde agenda wordt goedgekeurd en vastgesteld.
2. Kennismakingsronde: vier nieuwe leden
De Adviesraad heeft na een sollicitatieprocedure, begeleid door Jef Dorpmans en Ries Brouwer, vier nieuwe
leden aangesteld. De voorzitter stelt voor elkaar in duo’s te interviewen en elkaar daarna plenair voor te
stellen.
Na deze terugkoppeling stelt de voorzitter voor om tijdens de volgende vergadering van 5 november aan de
hand van een presentatie over de ASDE (de rol, de werkwijze, opvattingen, wat we bereikt, niet bereikt
hebben) en van de verschillende werkgroepen aan de nieuwe leden weer te geven waar de Adviesraad zich
mee bezighoudt,
3. Verslag en actielijst van 10 september 2018
N.a.v. agendapnt.3: Terugblik teamsessie: opstellen jaarplan: de werkgroep dienstverlening en
communicatie zal na het werkgroepoverleg met de gemeente Ede (28-11) het jaarplan opstellen. Het
jaarplan Jeugd volgt.
N.a.v. agendapunt 9. korte punten j : Ries Brouwer kan vanwege omstandigheden niet naar de
Seniorenbeurs in Cultura op 10 oktober. Ries vraagt wie haar wil vervangen. Alet wil deze dag een kijkje
nemen bij de beurs.
4. Bespreken: memo college aan gemeenteraad betreft: financiële situatie
De memo financiële situatie en proces ombuigingen sociaal domein is ter informatie aangeboden door het
college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad en de Adviesraad.
De aanleiding is dat in de meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 het college de gemeenteraad heeft
geïnformeerd over het financieel perspectief van de gemeente Ede. In de memo wordt de actuele situatie
geschetst van het sociaal domein. In de meerjarenbeleidsvisie wordt een tekort van 8 à 9 miljoen geschetst
maar het werkelijke tekort is 9 à 11 miljoen. Er bestaan tekorten in de Jeugdzorg en WMO maatwerk. Het
financiële tekort in het sociaal domein is niet alleen lokaal regionaal een issue, maar zeker ook landelijk..
De Adviesraad bespreekt de memo met elkaar en vindt de bevindingen erg zorgelijk. Het zijn flinke
bedragen.
De Adviesraad merkt op: waar liggen de prioriteiten voor de inwoners? Wat merken zij er van? Wat is de
oorzaak? Waar is de visie? Wat zijn de consequenties voor de inwoners?

De Adviesraad concludeert dat ze:
• het memo voor kennisgeving aanneemt en benieuwd is naar de uitwerking;
• aan de hand van de thema’s wil weten wat de invloed van de bezuinigingen wordt;
• als de Adviesraad merkt dat er effecten zijn voor de inwoners en zij daar last van ondervinden de
Adviesraad zelf op onderzoek uitgaat bij de cliëntenraden.
Een belangrijk aspect in veranderingen de komende tijd, is de herinrichting van de sociaal teams. De
adviesraad is hier eerder over geïnformeerd en wil graag bijgepraat worden over de stand van zaken
hieromtrent. Peter de Geus wordt de volgende vergadering van 5 november uitgenodigd om een toelichting
te geven.
Dit betekent dat het onderwerp de sociale monitor (met toelichting door Joost Groenendijk en Rolieke
Sietsma) doorschuift naar 3 december.
5. Bespreken: gevraagd advies WMO en jeugd verordening.
Willemijn Dubbeldam zou tijdens de vergadering van 8 oktober een toelichting geven op het gevraagd advies
van de WMO en jeugd verordening.
Omdat Willemijn Dubbeldam ziek is neemt Monique Jongerius dit van haar over. Monique merkt op
verheugd te zijn dat de verordening is aangepast op taalgebruik (veel beter leesbaar). Zij zal nu een
gevraagd advies aan het college geven op de WMO en jeugd verordening.
6. Terugkoppeling gesprek college/ASDE van 13 september
Op 13 september heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met drie wethouders:
Lex Hoefsloot, Hester Veltman en Willemien Vreugdenhil en een delegatie van de Adviesraad: Klaas
Hidding, Monique Jongerius en Jef Dorpmans. Het was een waardevolle openhartige kennismaking, ook zijn
er signalen (zoals de uitvoering centraal, zorgen om de sociaal teams en de bezuinigingen) naar voren
gebracht en is o.a. het bestuursakkoord besproken.
Terugkoppeling Platformgesprek Gemeente/ASDE van 26 september
Namens de gemeente Ede: Marieke Seip, Jolanthe Bothof, Gerard Ruis en Wietske Oegema.
Namens ASDE: Monique Jongerius, Jef Dorpmans, Klaas Hidding, Willemijn Dubbeldam, Ries Brouwer
hebben op 26 september een Platform gesprek gevoerd.
Uit dit gesprek zijn afspraken naar voren gekomen. In navolging van de werkgroep communicatie &
dienstverlening/ participatiewet (ASDE en gemeente) komen er ook werkgroepen rond jeugd en sociale
basis/meedoen. Het gaat hierbij om een werkgroep die 1 à 2 keer per jaar bij elkaar komt en uitvoerende
vragen en onderwerpen bespreekbaar maakt. Wietske Oegema/Annelies Gaasbeek zorgen dat de
afspraken gemaakt worden.
Tevens is in het platform afgesproken dat er vervolggesprekken komen met het College, deze worden
gepland in januari en mei.
7. Korte punten:
Zorgbelang bijeenkomst op 20 november (Jef Dorpmans en Willemijn Dubbeldam)
Jef Dorpmans en Willemijn Dubbeldam gaan naar de bijeenkomst Zorgbelang op 20 november.
Zij zullen t.z.t. een terugkoppeling geven.
Terugblik: bijeenkomst georganiseerd door Malkander op 26 september in Cultura: tekort vrijwilligers
Ries Brouwer is naar de bijeenkomst geweest. Zij geeft aan dat het goede georganiseerde bijeenkomst was
alleen de opkomst was matig. Het doel was om creatief te denken hoe je de vrijwilliger kan bereiken.
Terugblik: Maatschappelijk Netwerk Ede van 20 september: “Het benutten van netwerk in het sociaal
domein’’
Jef Dorpmans is naar de bijeenkomst geweest in hotel Belmont te Ede.
Er waren 120 deelnemers namens 60 organisaties, 6 sprekers en er was tijd om te netwerken.
Het was een leuke middag onder leiding van Matthijs Vertegaal. Aan het eind van de middag heeft Jef
Dorpmans een pitch gegeven en de Adviesraad aan het voetlicht gebracht. Ook heeft Jef gesproken met
Inge Kuipers van het sociaal team Veldhuizen/Kernhem. Zij maakt zich zorgen om de aanstaande
bezuinigingen op de jeugdzorg. Klaas Hidding heeft inmiddels een gesprek met haar gevoerd hierover.
Aanbod Ria Maliepaard inzake: artikelen in de Edese Post: Ria Maliepaard heeft aangeboden artikeltjes
te schrijven voor de Edese Post over wat de Adviesraad bezighoudt. Jef Dorpmans laat aan Ria Maliepaard
weten dat we geïnteresseerd zijn in haar aanbod maar dat we nog even wat tijd nodig hebben om over
onderwerpen na te denken.
Nieuwsbrief: bepalen artikelen + wie levert wat, wanneer aan.
De Adviesraad heeft besloten in december een nieuwe nieuwsbrief uit te brengen.
Tijdens de vergadering van 5 november komen we erop terug.
Foto’s maken voor de ASDE site: er wordt nog een locatie bedacht voor het maken van de foto’s.

Inwonersondersteuning: Ries geeft aan dat zij samen met Monique Jongerius in gesprek is geweest met
Herman Gerritsen en Simon v.d. Pol van de ouderenbonden. Daarin werd gesproken dat de ouderenbonden
een goede reactie hebben gegeven op de inwonersondersteuning. Ries Brouwer heeft daar in mee
geparticipeerd. Met name de vrijwillige ondersteuning wordt als extra punt benoemd in de brief.
De bonden gaan de brief aanbieden aan B&W.
Rondvraag:
Annelies Gaasbeek: geeft donderdag 8 november door aan Gerard Ruijs van Werkkracht voor een
werkbezoek aan Werkkracht.
Leny Oosterbaan: wil graag de vergaderplanning van 2019 ontvangen.
Klaas Hidding: vindt het belangrijk om te onderzoeken het staat met de privacy van dossiers van cliënten. Is
dit goed geregeld? Deze vraag wordt meegenomen op de vergadering van 5-11 als Peter de Geus wordt
uitgenodigd.
Jef Dorpmans: wil graag nieuwe visitekaartjes ontvangen.
Ries Brouwer: stelt voor op de agenda te vermelden als agendapunt: rondje langs de werkgroepen.

