Verslag Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)
Datum: maandag 12 maart 2018
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Raadhuis Ede, Vergaderkamer A 401
Aanwezig: Ineke Boelhouwer, Klaas Hidding, Willemijn Dubbeldam, Ries Brouwer, Wietske Oegema, Mark
Top, Tijani Zallani, Jef Dorpmans.
Afwezig: Lilian Wagenaar, Monique Jongenburger, Guray Bozkurt,
Annelies Gaasbeek (verslag)

1. Opening
Monique Jongerius heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Verslag en actielijst
N.a.v. punt 5: terugkoppeling gesprek Saskia Visser: Monique Jongerius en Marieke Seip gaan met elkaar
in een vervolgoverleg. De platform overleggen (elk kwartaal) onder voorzitterschap van Marieke Seip
worden gepland. Namens de adviesraad schuiven , Ries, Klaas en Monique in elk geval aan. De afspraken
gemaakt in het overleg met Saskia Visser komen terug op de actielijst.
N.a.v. punt 5: mantelzorgbeleid: de ASDE wil graag structureel verslag ontvangen van Elza Knoop over de
stand van zaken in het mantelzorgbeleid. Er staat in november een vervolggesprek gepland met Elza Knoop
en Klaas Hidding.
N.a.v. punt 5: mail Michiel Wind: input leveren en mee denken voor het schrijven van een visie op beschut
werk: wordt door Wietske Oegema opgepakt om te onderzoeken wat de bedoeling en de stand van zaken is.
Monique Jongerius is bereid om in gesprek te gaan met Michiel de Wind.
Na het doornemen van de notulen en actielijst wordt het verslag vastgesteld.
3. Resultaten en vervolg opbrengsten bijeenkomst 5 maart jl.
Op 5 maart jl. heeft de Adviesraad Sociaal Domein Ede een themabijeenkomst georganiseerd voor alle
cliënten- en belangenorganisaties van de gemeente Ede. Het thema van deze avond was: Meedoen.
Theatergroep MOMO opende de avond met een optreden over dit thema.
De bijeenkomst werd positief ervaren. De posters hielpen als leidraad om in gesprek te gaan met de
deelnemers. Klaas Hidding interviewde Maries v.d. Hek van Netwerk Dien je Stad, een jongerenvrijwilligersorganisatie. Daarna ging men in groepjes uiteen om nader met elkaar in gesprek te gaan. In de
gesprekken werden veel signalen van de vrijwilligers afgegeven.
Een ander thema wat tijdens de bijeenkomst naar voren werd gebracht is leerlingenvervoer . De Adviesraad
is daarom nieuwsgierig na de ontwikkelingen in het leerlingenvervoer op dit moment, wat zijn de haken en
ogen?
Yvonne van Geel heeft in een eerder overleg het heden, verleden en toekomst belicht over de overgang van
Regiotaxi Gelderland naar de Valleihopper.
Annelies Gaasbeek zal Yvonne van Geel uitnodigen om haar ervaringen te delen met de Adviesraad tijdens
een ASDE overleg.
Besloten wordt alle signalen, opgehaald tijdens de bijeenkomst op 5 maart en tijdens de vele
netwerkgesprekken die gevoerd zijn, in een brief/advies te verwerken en dit aan de wethouder voor te
leggen en toe te lichten tijdens een gesprek. Over dit thema zal ook een thema nieuwsbrief verstuurd
worden.

In de eerstvolgende nieuwsbrief (eind maart/begin april) zal aandacht besteed worden aan de bijeenkomst
van 5 maart.

4. Samenwerking opgaves:
Inwoners vragen een nadrukkelijker en goede dienstverlening en willen participeren. Daarvoor is het nodig
dat de gemeente op een andere manier gaat werken. Er gaat van buiten (inwoners/organisaties vragen
stellen) naar binnen gewerkt worden. Daardoor ontstaan er (maatschappelijke) opgaves waarmee de
gemeente aan de slag gaat. ’Klantverhalen’ worden in “sprints” continue getoetst.
De ASDE zal ook betrokken worden in deze nieuwe werkwijze en gaat tijdens dit overleg de discussie met
elkaar aan hoe dit vorm te geven. Waar willen we handen en voeten aangeven? Hoe kunnen we bij het
management de rode draad terug laten komen? Hoe worden we betrokken bij de opgaves? Het beleid is
prima maar hoe gaat het in de uitvoering? De ASDE wil graag invloed op de opgaves hebben, problemen
aangeven, meebeslissen en verbonden blijven. Vooral de samenwerking is een belangrijk punt. Er worden
afspraken gemaakt met opgave-eigenaren Bram Koppenaal (zorg en wonen op maat), Jan van Alst
(meedoen naar vermogen) en Eline Scheffers (samen in de buurt). Er heeft al een gesprek plaatsgevonden
met Lineke Witteman, (alle jongeren kunnen meedoen). Op deze wijze wordt de verbinding gezocht met de
opgaves in het kort-cyclisch werken. Voor de langere cyclus worden de platformbijeenkomsten per kwartaal
met het management van uitvoering en beleid benut.
Burgertop: er moet nog over nagedacht worden hoe de ASDE de burgertop vorm gaat geven. De opgaveeigenaren worden daarbij aangehaakt. Het idee was om de burgertop in mei/juni te organiseren. Dit komt,
ook door de volle agenda van de adviesraad zelf, te vroeg. Er wordt nader bekeken wanneer dit opgepakt
wordt.
5.Teambuilding: wat, hoe, wanneer?
Op 11 of 18 juni van 19.00-21.30 uur organiseert de ASDE een tussenevaluatie. We willen vooral kijken naar
de samenwerking en de inhoud, voor-achteruit kijken, reilen en zeilen, verbeterpunten en elkaar feedback
geven. Ries Brouwer en Mark Top gaan deze bijeenkomst voorbereiden.
6. Korte punten:
Op dinsdag 17 april van 19.00-21.30 uur organiseert de griffie van de gemeente Ede een informatiemarkt
voor de nieuwe raadsleden. De Adviesraad is gevraagd hier aan mee te werken. Klaas Hidding en Willemijn
Dubbeldam zullen tijdens deze avond namens de Adviesraad een korte pitch geven en in gesprek gaan met
de raadsleden.
Gevraagd is om een factsheet van de adviesraad aan te leveren. Wietske zal hier een eerste voorzet voor
doen en voorleggen aan de adviesraad.
Terugkoppeling/verslag Tijani over bijeenkomst van 6 maart: er wordt een vervolgbijeenkomst
georganiseerd. De ASDE ontvangt graag de memo/verslag van deze avond.
Terugkoppeling/verslag overleg 8 maart werkgroep Jeugd: is besproken met elkaar. Het wachten is op een
reactie van het college op de adviesbrief wachttijden in de Jeugdhulp.
Is de reactie op de brief niet na tevredenheid dan neemt de werkgroep Jeugd contact op met Lineke
Witteman/ Ido v.d. Meulen over de samenwerking en over een besluit over de wachttijden in de Jeugdhulp.
7. Rondvraag en sluiting
Ries Brouwer: heeft een vraag over vereenvoudigen van de agenda en stukken: soms is niet duidelijk
welke stukken bij welk agendapunt horen. Annelies zoekt hier een oplossing voor.
Tijani Zallali: de gemeente is een project gestart over onzichtbare jongeren die niet “zichtbaar” zijn.
Waar zijn ze en wat doen ze?
WMO: ouderen hebben moeite met de eigen bijdrage naar vermogen.
Ineke Boelhouwer: geeft aan dat zij gaat verhuizen naar Haarlem. Zij neemt tijdens de volgende
vergadering op 9 april afscheid van de Adviesraad.
Monique Jongerius: geeft aan dat elke vrijdagmiddag in het Werkplein/Raadhuis vrijwilligers beschikbaar
zijn om inwoners te helpen met invullen van formulieren.
Monique Jongerius sluit de vergadering.

