Verslag Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)
Datum: maandag 4 februari 2019
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: B&W kamer
Aanwezig: Jef Dorpmans, Monique Jongerius, Alet van leeuwen, Klaas Hidding, Johannes van der Poel,
Margot Hordijk. Willemijn Dubbeldam, Leny Oosterbaan
Afwezig: Guray Bozkurt, Ries Brouwer, Annelies Gaasbeek
Voorzitter: Jef Dorpmans
Gemeente Ede: Wietske Oegema (verslag), Marjolein van der Goot

1. Opening
Jef heet iedereen welkom. Guray, Ries hebben zich afgemeld. Willemijn zal wegens ziekte niet de hele
vergadering blijven. Annelies is ziek, Wietske zal daarom het verslag maken. Marjolein van der Goot,
projectmedewerker sociaal domein van de gemeente schuift aan bij de vergadering om beter zicht te krijgen
op alles wat er speelt in het sociaal domein.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Afscheid Mark Top
Helaas neemt Mark afscheid van de adviesraad, vanwege de balans tussen werk – privé en adviesraad.
Jef bedankt Mark voor zijn inzet en bijdrage de afgelopen (ruim) twee jaar en geeft aan Mark speciaal te
waarderen voor zijn verbindende rol in de ASDE. Mark geeft aan met spijt afscheid te nemen en benoemt
dat hij nog benaderd kan worden voor vragen of om eens mee te denken.
3.Toelichting over de ombuigingen in het Sociaal Domein door Jaap Huibers en Rolieke Sietsma
Rolieke geeft een toelichting op de voorgenomen ombuigingsmaatregelen. Na de presentatie krijgen alle
leden van de adviesraad de gelegenheid om hun eerste reactie te geven en hun vragen te stellen. Daarna
zullen Jaap en Rolieke hier op reageren en gaan we verder in gesprek met elkaar. Reacties vanuit de ASDE:
• Hoe gaan de burgers hier beter van worden?
• Mogen de burgers hier ook wat van vinden?
• Het maatschappelijk proces is zorgelijk, de ombuigingen hebben veel consequenties voor de
burgers.
• Welk onderzoek maakt dat de gemeente komt tot dit voorstel?
• Is onderzocht waarom de transformatie stagneert? Wat hebben de medewerkers op de
werkvloer nodig om de transformatie vorm te geven?
• Is dit beleid getoetst aan ervaringen?
• Verbazing over het optimisme over netwerken. Mensen die zich melden zijn vooral mensen
zonder netwerk.
• Begrip voor de bezuinigingen. Maar voor welk alternatief is er gezorgd bij minder
residentieel?
• Weinig begrip voor de planning. Er wordt heel veel werk gedaan, maar dit zag men
aankomen, en nu wordt op het laatste moment advies gevraagd.
• Monitoring effecten langere termijn.

•
•
•
•

Het blijft improviseren uit financieel oogpunt. De genoemde bedragen die men verwacht te
bezuinigen zijn aannames.
Kosten passend onderwijs. Om hoeveel geld gaat dit? Hoe zien jullie samenwerking met
scholen voor je?
Hoeveel gaan wij bezuinigen op jeugd? En waarop is dit gebaseerd?
Gaat de gemeente op de stoel van de professional zitten?

Jaap Huibers geeft aan dat de decentralisatie in 2015 de grootste decentralisatie in het sociaal domein was.
Bij de opzet van de plannen voor de ombuigingen is teruggepakt op ‘Het is mensenwerk’ (de beleidsnota
rond de decentralisatie), waarbij gekeken is waar de gemeente kan aanscherpen. Er is in vertrouwen
gewerkt naar aanbieders maar deze aanpak heeft niet voldoende gewerkt, de gemeente wil hier meer grip
op krijgen. Bij de ombuigingen waar we nu voor staan kunnen we niet in een glazen bol kijken in de
toekomst. De gemeente baseert zich wel op onderzoeksresultaten (sociale monitor).
De adviesraad vindt dat je eerst moet investeren voordat je kan bezuinigen. Een vraag is hoe de gemeente
de juiste voorwaarden schept. Urgentie is nu vooral financieel gedreven, maar kwaliteit moet gelijk oplopen.
Hoe ziet het sociaal domein eruit voor de lange termijn? ASDE dringt aan op meer onderzoek naar de
kwaliteit en effecten van zorg (maatschappelijke effecten). Dat de gemeente beschikt over data is bekend,
maar dit gaat niet over de kwaliteit van zorg. ASDE geeft aan dat de gemeente kansen heeft laten liggen. Als
het beter opgepakt was, was het tekort nu niet zo hoog.
ASDE geeft aan geen belangenbehartiger van de burger te zijn, en spreken niet namens de burger.
De ASDE vindt het ook kwalijk dat er een hele krappe planning is om tot een advies te kunnen komen.
En de vraag is of ASDE wel een advies wil uitbrengen. Besloten wordt dat er sprake zal zijn van beperkte
advisering. ASDE zal adviseren over de leidende principes en algemeen over de concrete maatregelen (wat
valt er op).
Jaap biedt aan graag verder met ASDE te willen praten. Heeft het gevoel niet klaar te zijn. ASDE neemt dit
aanbod graag aan. Voor een werkgroep van de adviesraad (Leny, Ries en Klaas) wordt een gesprek met
Jaap en Rolieke gepland.
Jaap en Rolieke verlaten de vergadering.
4. Verslag en actielijst van de vergadering van 14 januari jl.
Naar aanleiding van het verslag:
Agendapunt 2 sociale teams: over 3 maanden is de stand van zaken duidelijk. ASDE evalueert in april met
Peter de Geus. Op dit moment vindt de ASDE het verhaal, zodra het op de werkelijkheid aankomt, wel erg
globaal.
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt.
5. Bespreken adviesaanvragen: Jeugdbeleidsplan en Ambtelijk horen
Er is advies gevraagd op het jeugdbeleidsplan. De gemeente had aangegeven eerst advies te willen en
daarna het maatschappelijk veld te willen horen. Doordat het jeugdbeleidsplan on hold staat totdat de
leidende principes in april zijn vastgesteld, is er voorlopig nog geen advies nodig en heeft de gemeente meer
tijd om het maatschappelijk veld te horen. De ASDE wacht even af en de werkgroep jeugd houdt contact met
de betreffende beleidsambtenaren.
Ambtelijk horen:
De ASDE kan zich vinden in het gemeentelijk voorstel over ambtelijk horen.
Twee vragen die er nog zijn: wordt er lering getrokken uit de resultaten van het onderzoek naar klachten en
er is onduidelijk wat de samenhang is tussen de procedure voor afhandeling van klachten en ambtelijk horen
in het kader van de bezwaar procedure.
Er wordt een voorzet gemaakt van een advies en rondgestuurd per mail. Als de werkgroep die zich hiermee
bezighoudt tevreden is over het advies, hoeft het niet eerst ter vaststelling terug te komen in de ASDE.

6. Vacatures
• Profiel lid en voorzitter: Wietske zoekt uit of er nog een oud profiel is van de voorzitter ASDE.
• Jef heeft als evt. aanvulling een profiel uit Delft. Voorkeur wordt gegeven aan iemand met de
specialiteit communicatie en gemeentelijke dienstverlening en LVG en kennis en ervaring.
• Tevens moet een lid of voorzitter gezocht worden die verbinding kan maken met politiek en
gemeente.
• Mocht iemand van de ASDE interesse hebben voor de functie van voorzitter, dan dient hij/zij dit
binnen 2 weken kenbaar te maken.
• Naar aanleiding van de benoeming van de 4 nieuwe leden: college heeft belangstelling voor het
profiel.
• Sollicitatiecommissie: Jef en Ries pakken dit op.
7. Korte punten:
a. Terugkoppeling werkgroepen:
Werkgroep Sociale basis:
Terugkoppeling gesprek MEE: Mee heeft afgezien van deelname aan de sociaal teams vanwege een
tariefsverlaging van de gemeente. Zij waren wel een gewaardeerd lid van de sociale teams en de functie die
zij hadden wordt nu ingevuld door ’s Heerenloo.
Terugkoppeling Diaconaal Platform (bijlage): Wethouder heeft de pilot laagdrempelige ontmoetingsplekken
tijdelijk on hold gezet. Wethouder zou in november hierop terugkomen, maar dit is niet gebeurd. Ambtenaren
wachten op actie van het veld, en het veld wacht op de gemeente.
Verslag werkgroep sociale basis (ASDE - gemeente): Voor kennisgeving aangenomen
Nieuwsbrief Inclusie (bijlage): Voor kennisgeving aangenomen
Gegeven input Valleihopper: er is input geformuleerd, maar is deze ook gemaild naar de gemeente?
Monique vraagt dit na aan Willemijn.
Werkgroep gemeentelijke communicatie en dienstverlening
Kwaliteitsplan 2019 (gemeentelijk): Er is onderzoek rond inkomen, schulden en re-integratie (Werkkracht)
gewenst. Incidenteel wordt er wel onderzoek gedaan, maar inkomen en schulden en Werkkracht zouden
samen het clienttevredenheidsonderzoek op moeten pakken. Komt dit er niet , dan volgt een brief naar het
college. Monique volgt dit.

b. Bijeenkomst in april voor achterban ASDE: invulling bijeenkomst wordt per mail via Wietske/Annelies
gedeeld.

c. Brief Abonnementstarief WMO (ter kennisname) : Bram Koppenaal zal de brief beantwoorden.
d. Mail fysieke overleg tafels : De website van de documenten worden opgenomen in het verslag:
www.ede.nl/inkoopwmo
Inloggen hiervoor is niet nodig.
8. Rondvraag en sluiting
• Mail Ries Zorgbelang: Voorkeur voor 18 april. Met als thema: Rol adviesraden + ombuigingen in
andere gemeenten (overige thema’s rechtstreeks naar Wietske mailen)
• Margot en Klaas zijn bij het volgend overleg afwezig.
• ASDE website niet up to date (agenderen voor het volgend ASDE overleg)
• Leny + Klaas gaan naar bijeenkomst laagdrempelige jeugdhulpverlening bij Dien je Netwerk
• Jaarverslag 2018: Wietske maakt eerste voorzet en mailt deze naar Monique.

Jef dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

