Verslag Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)
Datum: maandag 4 maart 2019
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: B&W kamer, A2
Aanwezig: Ries Brouwer, Guray Bozkurt, Jef Dorpmans, Willemijn Dubbeldam, Alet van Leeuwen, Leny
Oosterbaan
Afwezig: Margot Hordijk, Klaas Hidding, Johannes van der Poel
Voorzitter: Monique Jongerius
Gemeente Ede: Wietske Oegema, Annelies Gaasbeek (verslag)
Toehoorder: Fer Saelman

1. Opening
Monique Jongerius heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag en actielijst van 4 februari jl.
Het verslag en de actielijst wordt besproken en vastgesteld.
3. Advies Ombuigingen
Het college van Ede wil 3,5 miljoen extra bezuinigen op de zorg. In totaal was er een tekort van € 10 miljoen
voor de zorg. € 6,5 miljoen is door eerdere maatregelen opgevangen.
Het voorstel van het college aan de gemeenteraad is om onder andere in de jeugdzorg, de thuiszorg, de
schuldhulpverlening en leerlingenvervoer maatregelen te verkennen om de extra 3,5 miljoen weg te werken
en het begrotingstekort op te lossen.
De ASDE heeft in februari een adviesverzoek van het college ontvangen inzake de ombuigingen in het
sociaal domein.
Ter voorbereiding op het schrijven van een advies aan het college hebben drie leden van de ASDE:
Ries Brouwer, Klaas Hidding en Leny Oosterbaan op 22 februari een overleg gehad met Marcel
Bastiaansen, afdelingsmanager Beleid Sociaal Domein, en Jaap Huibers, transformatiemanager, over het
adviesverzoek betreft de voorgenomen ombuigingen. In dit overleg hebben de drie leden de volgende
vragen gesteld:
 Waarom is de reactietijd om te adviseren zo kort?
 Hoe wordt de ASDE meegenomen in het vervolgtraject?
 Hoe komt het dat de afschaling onvoldoende is gerealiseerd?
 Waarop zijn de maatregelen gebaseerd?
De ASDE maakt zich ernstig zorgen over de omvang van de ombuigingen en wat voor effect deze
bezuiniging heeft voor de burger. Leny Oosterbaan heeft een (concept) advies geschreven op de
ombuigingen en input ontvangen op het advies van Ries Brouwer, Klaas Hidding en Monique Jongerius.
Het algemeen (concept) advies op de principes wordt tijdens deze vergadering met elkaar besproken.
Reacties van de ASDE leden:
 Wat zijn de uitgangspunten?
 Op welke data en onderzoeken zijn de voorgestelde maatregelen gebaseerd??
 Waarom geen financieel overzicht?
 Waar refereren we aan?



Hoe gaan we het volgen?

Het is een ander adviesvraag dan normaal. De procedure is lastig. De maatregelen zullen verstrekkende
gevolgen hebben. Op 21 maart staan de ombuigingen op de agenda van de gemeenteraad.
Op 1 april komen Rolieke Sietsma en Marcel Bastiaansen in de ASDE vergadering om verder over de
ombuigingen te praten en toe te lichten. Er wordt afgezien van het voorstel van Marcel Bastiaansen om in
groepjes te vergaderen.
Besloten wordt dat Leny Oosterbaan het (concept) advies naar alle leden stuurt zodat iedereen het advies
goed kan lezen en voorstellen voor wijzigen door kan geven. Na goedkeuring zal Wietske Oegema zorgen
voor de opmaak en verzending.
4. Rol gemeente en ASDE t.a.v. inwonersraadpleging
De verordening Adviesraad Sociaal Domein Ede wordt met elkaar doorgenomen.
In de verordening staat opgesteld de werkwijze en samenstelling van de adviesraad, de werving, de
benoeming en ontslag, de ambtelijke en administratieve ondersteuning, de taken en bevoegdheden van de
adviesraad maar ook de taken van het gemeentebestuur.
Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de Participatiewet, Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet. Ieder adviesraadslid zit op persoonlijke titel en wel in verbinding met de
inwoners in de adviesraad. Niet alleen brengen zij eigen ideeën in ook de aansluiting bevorderen en
organiseren door verbinding te zoeken met cliëntenorganisaties en belangenbehartigers en de Edese
samenleving is belangrijk. Monique Jongerius merkt op dat signaleren en raadplegen niet hetzelfde zijn.
Signaleren is wat de adviesraad als haar rol en taak ziet. Voor raadpleging is nader onderzoek nodig, dan
moet er een proces in gang gezet worden. Dat is niet alleen de taak van de adviesraad, maar samen met de
adviesraad (zoals dat ook staat in de toelichting van de verordening) in co-creatie. Dat rol en taak inzake
inwonersraadpleging niet hetzelfde is, evenals het ophalen van signalen en gestructureerd raadplegen van
inwoners. Het is van belang hier zowel in de adviesraad als met de gemeente over in gesprek te blijven.
Na het bespreken van de verordening stelt Monique Jongerius voor om de toelichting bij de verordening aan
te passen. Wietske geeft aan dat dit lastig is en zet proces in gang.
Monique geeft aan dat ze dit punt ook mee wil nemen in het bestuurlijk overleg op 7 maart.
5. Voorbereiding bestuurlijk overleg 7 maart
Op donderdag 7 maart staat er een bestuurlijk overleg gepland met:
wethouders: Hester Veltman, Willemien Vreugdenhil.
Ambtelijk: Marcel Bastiaansen, Wietske Oegema en Menno Erkelens.
Afvaardiging van de Adviesraad: Monique Jongerius (vz), Ries Brouwer, Jef Dorpmans, Willemijn
Dubbeldam, Alet van Leeuwen en Leny Oosterbaan.
Wethouder Leon Meijer zal niet aanwezig zijn daarom is besloten met de wethouder een aparte afspraak te
maken met de werkgroep Jeugd. Dit zal in de vergadering van 7 maart vermeld worden.
Oproep aan de betreffende wethouders om op de volgende vergadering van 29 mei allemaal aanwezig te
zijn.
De agenda van het bestuurlijk overleg wordt vastgesteld. Vooral de ombuigingen in het sociaal domein zal
besproken worden maar ook de verwachtingen over en weer. De adviezen en reacties van het college op de
adviezen zullen ook aan de orde komen.
6. Korte punten:
a. Sociale basis
Verslag gesprek met Jan Jong van Malkander
Op 11 februari hebben Ries Brouwer en Leny Oosterbaan een overleg gehad met Jan Jong, sociaal werker
bij Malkander. De focus tijdens dit overleg werd gelegd op de mantelzorg.
De aanleiding van het overleg was input op te halen ter voorbereiding op het gesprek met ambtenaren in het
ambtelijk overleg sociale basis. Tijdens dit overleg is het steunpunt Malkander aan de orde geweest, de
definitie van mantelzorg, het bereik, de ervaringen uit de praktijk maar ook de zorgen over de vergrijzing, de
overbelasting van de mantelzorgers, en het aantal mantelzorgers dat afhaakt omdat zij jaarlijks opnieuw hun
mantelzorgwaardering moeten aanvragen, terwijl hun situatie niet is gewijzigd.
Het cliëntervaringsonderzoek kwam aan de orde en Jan Jong gaf aan dat Malkander samen met MEE een
pilot gaat starten over Onafhankelijke Client Ondersteuning (OCO).
Dienstverlening en communicatie
Verslag OR Werkkracht
Op 18 februari vond er een overleg plaats, bij Werkkracht, met Maarten Nelemans, Dirkjan Otto, Jaco van
Putten en Adri van Ham van de OR van Werkkracht en Monique Jongerius en Alet van Leeuwen van de
ASDE.
Het doel van het gesprek was om een toelichting te geven op het advies van ASDE over beschut werk, hoe
het gaat bij Werkkracht, de detacheringen en trainingen die gegeven worden vanuit Werkkracht.

Advies Ambtelijk horen.
Het college heeft aan de ASDE een adviesverzoek ingediend om advies te geven over de invoering
ambtelijk horen in het sociaal domein.
Afgelopen periode is een pilot ingevoerd met ambtelijk horen bij de afhandeling van bezwaren.
In zaken wordt niet direct een schriftelijk advies voor de commissie van bezwaarschriften ingediend maar in
plaats daarvan kan men in gesprek met ambtenaren. Zo’n gesprek is laagdrempeliger en persoonlijker dan
een afhandeling middels een bezwaarschrift. Dit verkleint de afstand tussen burger en de gemeente.
De ASDE is positief over deze werkwijze van ambtelijk horen in het sociaal domein en heeft middels een
brief aan het college verschillende punten samengevat en wacht de reactie van het college af.
b. Stand van zaken sollicitatieproces nieuw lid en voorzitter
Monique Jongerius stopt per 1 mei met de adviesraad. 1 april is haar laatste vergadering. Er is daarom een
sollicitatieprocedure in gang gezet om een voorzitter te werven. Ook komt er een vacature voor een ASDE
lid.
De voorbereidingen voor de sollicitatieprocedure is in volle gang. De profielen zijn klaar. 13 maart komt de
vacature in de Ede-Stad en komt online. De procedure loopt tot 28 maart. De gesprekken staan gepland op
8 april.
c. Stand van zaken bijeenkomst 3 april
Op woensdag 3 april zal er een netwerk- bijeenkomst plaatsvinden in het Kernhuis te Ede georganiseerd
door de ASDE voor alle belangen- en cliëntenorganisaties. Willemijn Dubbeldam, Klaas Hidding en Jef
Dorpmans zijn volop bezig met de voorbereidingen. Het thema van de avond is gericht op Jeugd. Een
bijeenkomst om inzicht te geven en te krijgen in wat er zoal leeft in het onderwerp Jeugd in de gemeente
Ede.
De bedoeling is om met elkaar te praten over:
Hoe kunnen vrijwilligers initiatieven elkaar helpen en wat kan de ASDE voor hen betekenen zoals: signalen
bundelen en doorgeven.
De bedoeling van de avond is om:
 goede initiatieven in het licht te zetten;
 samenwerking bevorderen;
 signalen ophalen;
 wat is bij alle organisaties steeds de zelfde vraag richting de gemeente en wat kan de ASDE daarin
betekenen?
Jef Dorpmans zal de uitnodiging verzorgen.
In de week van 11 maart zal de uitnodiging verstuurd worden naar alle belangen- en cliëntenorganisaties
van de gemeente Ede.
d. Bekendheid ASDE bij inwoners Ede en hoe dit te vergroten
Wietske Oegema zal contact opnemen met communicatie om informatie te vragen over wat de beste ingang
is om een interview met de vertrekkende voorzitter en de nieuwe voorzitter af te nemen voor de Ede Stad.
Op deze manier hoopt de ASDE wat meer bekendheid te krijgen bij de inwoners van de gemeente Ede.
Wietske koppelt dit terug aan Monique Jongerius.
e. Website informatief en actueel houden.
Er zijn problemen bij het vinden van adviezen etc. op de website van de ASDE
Annelies Gaasbeek zal contact opnemen met communicatie hoe dit zo spoedig mogelijk opgelost kan
worden.
Nieuwsbrief ASDE: wanneer en welke inhoud
Besloten is om de nieuwsbrief van de ASDE half april te versturen.
Hierin kan o.a. een verslag van de bijeenkomst van 3 april geplaatst worden
g. Wie gaat naar welke bijeenkomst?
- koepel adviesraden op diverse data
Leny Oosterbaan en Alet van Leeuwen gaan op 7 september naar de training: adviseren kan je leren te
Utrecht.
-zorgbelang op 9 mei
Margot Hordijk en Jef Dorpmans gaan naar de bijeenkomst van Zorgbelang

-maatschappelijk netwerk Ede op 21 maart
Ries Brouwer, Alet van Leeuwen, Margot Hordijk, Leny Oosterbaan gaan naar de bijeenkomst
Maatschappelijk Netwerk.
8. Rondvraag en sluiting
Willemijn Dubbeldam: wat is het budget en hoe te declareren voor de gemaakte kosten van de bijeenkomst
van 3 april?. Wietske geeft aan dat dit altijd onderbouwd moet zijn. Het is niet mogelijk zonder factuur te
declareren. Er is een bedrag met elkaar afgesproken voor een presentje.
Leny Oosterbaan: Leny heeft kennis genomen van nieuwe taken op het gebied van seksueel geweld en
mensenhandel. Doet de ASDE daar wat mee? Nee, dit is al eens aan de orde geweest in o.a. Veilig Thuis.
Monique Jongerius: Monique vraagt naar het jaarverslag. Het concept hiervan is opgesteld door Wietske
Oegema. De werkgroepen zullen feedback geven en aanvullingen. Het komt terug op de agenda van 1 april
en wordt daarna ter vaststelling aan het college voorgelegd.
Monique Jongerius dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

