Verslag Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)
Datum: maandag 3 juni 2019
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: B&W kamer
Aanwezig: Klaas Hidding, Willemijn Dubbeldam, Ries Brouwer, Alet van Leeuwen, Margot Hordijk,
Johannes v.d. Poel, Jef Dorpmans
Afwezig: Guray Bozkurt, Annelies Gaasbeek (gemeente Ede)
Voorzitter: Leny Oosterbaan
Toehoorder: Fer Saelman
Gemeente Ede: Wietske Oegema

1. Opening
Opening en welkom: Guray heeft zich afgemeld en Wietske komt iets later.
Agenda: Annemieke Stam zou in de ASDE vergadering komen, maar vanwege haar politieke plannen (zij is
recent actief aan de slag gegaan in de Edese gemeenteraad) kan ze niet meer komen. Klaas zal als
representant van de 0e lijn/sociale basis Henk Hooijer vragen om in de septembervergadering van de ASDE
te komen.
2. Verslag en actielijst vergadering 6 mei
Verslag:
1. Afspraak: de notulen zullen in het vervolg sneller toegestuurd worden.
2. N.a.v. voortgang ombuigingen:
 2e alinea: is er al meer bekend van de samenvatting van de verkenning voor de perspectiefnota? Dit
zal aan Wietske gevraagd worden.
 4e alinea: over welke participatienota is hier sprake? Aan Wietske wordt gevraagd om op een rijtje te
zetten welke participatienotities er zijn voor welk doel.
3. Voortgang ST en TTJ: Peter de Geus heeft in een email aangegeven nog niet over de cijfers te kunnen
beschikken. Wanneer dat wel zo is wil hij deze cijfers toelichten in de ASDE-vergadering. Er ontstaat een
discussie over hoe we als ASDE met dit soort presentaties om willen gaan. Gekozen wordt om Peter de
Geus voor een werkgroep-overleg Sociale basis uit te nodigen waar ook het ST een onderwerp van gesprek
is. De leden van de werkgroep jeugd worden dan mede uitgenodigd om zo ook aandacht te hebben voor de
TTJ en de jeugd.
In de bezinning/evaluatie in september gaat de adviesraad verder uitwerken hoe we met de onderwerpen in
de ASDE-vergadering om willen gaan en hoe zich dit verhoudt met de besprekingen in de diverse
overleggen met ambtenaren en de werkgroepen.
Afspraak: Ries zal Peter de Geus vragen om een afkortingenlijst t.b.v. de leesbaarheid van de Scope SD.
N.a.v. de rondvraag vertelt Ries over de regioconferentie Effectief ontschotten. Het is haar opgevallen dat er
door de gemeente geen blijk gaf van druk van ombuigingen. Het ligt niet op het pad van de ASDE om hier
iets van te zeggen, omdat de ASDE uitgaat van het perspectief van de burger. En deze conferentie had de
focus op de grensvlakken in de zorg binnen de WLZ en WMO. De afspraak is dat Ries contact op zal nemen
met Bram om haar gevoel dat er parallelle lijnen lopen waarin gesproken wordt over de toekomstige
ontwikkelingen.
NB: Ries heeft inmiddels contact opgenomen en de reactie van Bram is dat de het gedeelte van de zorg die
door de WMO bekostigd wordt beduidend minder is dan het gedeelte dat door de WLZ bekostigd wordt. En
het was een regioconferentie waarbij meerdere gemeentes aanwezig waren. Wat ook mee speelt is de
keuze van de workshop die Ries heeft gevolgd. Deze workshop leende zich het meest om op hoofdlijnen en

uitgangspunten te brainstormen. De andere workshops (ondersteuning mantelzorg en maaltijdvoorzieningen
bijvoorbeeld) gingen wel degelijk over hoe er meer efficiency te realiseren is.
3. Ombuigingen
In het bestuurlijk overleg ontstond naar aanleiding van het vervolgadvies ombuigingen van de adviesraad
een discussie over de rol van de adviesraad: de gemeente is van mening dat een aantal zaken in dit advies en ook in eerdere adviezen) politieke uitspraken bevat. Marcel Bastiaansen heeft het aanbod gedaan om
hier met Leny nader over in gesprek te gaan en een aantal adviezen onder de loep te nemen om te bekijken
wat als politiek ervaren wordt en die niet relevant zijn vanuit inwonersperspectief en wat niet. Om zo met
elkaar te leren. Een aantal leden van de adviesraad geeft aan hier moeite mee te hebben. En tevens met het
reguliere overleg tussen Leny en Marcel. Leny geeft aan dat zij haar rol en positie hierin scherp heeft en hier
geen problemen voorziet Zij zegt toe om iedereen steeds op de hoogte te houden van hetgeen is besproken.
Verder is gesproken over de volgende zaken:
 een aantal leden heeft het BO niet als constructief ervaren; uitspraak op Twitter van wethouder
Meijer over adviesraden;
 de werkgroep sociale basis in september een gesprek met wethouder Vreugdenhil aan zal gaan;
 de werkgroep jeugd nog een gesprek met wethouder Meijer zal hebben;
 in september evalueert de adviesraad hoe zij de afgelopen tijd de samenwerking hebben ervaren
(waarin ook meegenomen zal worden de ervaringen die we nu t/m september op zullen doen).
4. Reacties van het college op advies van de adviesraad
Reactie college op advies jeugd:
De adviesraad is van mening dat het een inhoudelijke reactie is, maar ook dat het wel een open einde heeft.
De adviesraad mist de impact die het advies heeft.
Besloten wordt om een vervolgadvies te geven: maak het concreet, hoe gaat de gemeente monitoren? Dit
moet een kort advies worden. De werkgroep jeugd gaat hier mee aan de slag. De conceptbrief gaat ter
feedback rond naar alle leden. Uiterlijk 10 juni gaat er in de adviesraad een concept rond, de andere leden
reageren binnen een week naar de werkgroep jeugd.
Reactie college Harmonisatie werkgeversinstrumenten:
De reactie op dit advies wordt binnen 2 weken verwacht.
Reactie college vervolgadvies ombuigingen
Over dit advies is in het BO uitbereid gesproken. De formele schriftelijke reactie volgt binnenkort.
5.Beleidskader participatie
Alet, Ries en Margot hebben een gesprek gehad met Ted Benschop en Maike Delfgauw van de gemeente
Ede. Naar aanleiding van een aangenomen motie in de gemeenteraad is de afgelopen tijd hard gewerkt aan
een werkwijze rond inwonerparticipatie. Het college heeft inmiddels ingestemd met dit plan en dit wordt
binnenkort in de gemeenteraad besproken.
Het beleidskader participatie is een integraal plan, veel breder dan het sociaal domein. Vraag van Ries en
Alet is: moeten wij hier nu heel veel tijd in steken? De drie genoemde leden kijken nog even goed naar het
beleidskader en doen een voorstel aan de adviesraad om hier al dan niet verder op in te zetten. Dit advies
volgt in september.
6. Terugblik bestuurlijk overleg
Dit punt is ook al zijdelings besproken bij het punt over de ombuigingen.
Er ontstaat een discussie over het ontstaan van dit overleg en het nut hiervan. Leny geeft aan dat het wat
haar betreft goed is om 1 of 2 keer per jaar om tafel te zitten met het college. We zijn tenslotte adviesraad
van het college. Het is een goed middel om op het netvlies te blijven en om in gesprek te blijven over het
proces rondom adviezen.
Het doel van het overleg is, zoals Leny het aangeeft: een optimale samenwerking realiseren, om effectief te
kunnen adviseren moet je goed samenwerken.
Het blijkt dat Leon Meijer op 18 april heeft getwitterd over de taak en rol van adviesraden. Dit bericht geeft
de adviesraad het gevoel dat zij het dus niet goed doen. Besloten wordt dat Leny en Jef namens de
adviesraad in gesprek gaan met wethouder Meijer hierover.
Margot vraagt zich af of we dit al eerder hadden kunnen melden? De adviesraad zag dit twitterbericht pas
later, anders hadden we het in het BO aan de orde kunnen stellen.

Zoals in het BO is afgesproken wordt er een nieuw BO gepland in september.
7. benoeming nieuwe raadsleden
Jef verteld over het verloop van de procedure. De benoeming van de twee voorgedragen leden is
aangehouden omdat college meer info wilde over het netwerk van de betreffende personen. Een aanvullend
memo hiervoor is in de maak.
Een aandachtspunt voor een volgende keer is om de vraag van het college scherper te krijgen.
8. Bijeenkomst achterban jeugd
De bijeenkomst in het voorjaar is niet doorgegaan. Er was al een nieuwe datum: 9 oktober. Ook is er al een
programma. De werkgroep jeugd gaat er verder mee aan de slag, zodat er voor de zomervakantie een
uitnodiging de deur uit kan.
9. PR adviesraad
De PR van de adviesraad is een belangrijk aandachtspunt. Het punt om de agenda + andere berichten met
meer regelmaat op de gemeentepagina in de Ede Stad te krijgen loopt.
Het regelen van een interview met Monique en Leny is achtergebleven, Wietske gaat hier met spoed weer
achteraan. In juni moet dit artikel verschijnen. In juni in de krant. De volgende varianten zijn daarbij in beeld:
- interview door een journalist
- bericht op gemeentepagina
- betaald artikel
De nieuwe foto’s van de leden komen woensdag op de site.
In september gaat er weer een nieuwsbrief de deur uit.
De accounts van Facebook en Twitter zijn nu ‘slapend’. Hier wordt later naar gekeken.
10. Korte punten
a. Cliëntervaringsonderzoek
Klaas geeft aan dat hij het bijzonder vindt dat de antwoordmogelijkheid ‘geen mening’ gegeven wordt.
Ries, Alet, Margot en Leny hebben later deze week een afspraak met ambtenaren en het onderzoekbureau
over het cliëntervaringsonderzoek.
b. Voorbereiden bijeenkomst gemeenteraad 12 september
Ries en Alet bereiden dit namens de adviesraad voor. Graag willen zij daar twee gemeenteraadsleden bij
hebben om dit in gezamenlijkheid op te pakken. Wietske zorgt ervoor dat dit verzoek wordt uitgezet.
c. Vaststellen datum evaluatie ASDE
Opties hiervoor zijn 23 en 30 september, van 18.00 - 21.00 uur (voor eten wordt gezorgd). Afhankelijk van
de beschikbaarheid van de locatie en de begeleider wordt één van deze datums gekozen. Vraag aan de
leden deze twee opties nog gereserveerd te houden.
d. Platformoverleg
Het platformoverleg staat gepland op 18 juni. Wie is daar bij aanwezig? In elk geval Margot, Alet en Leny.
Op de agenda staan: de leercirkel, het kwaliteitsplan rond dienstverlening en de stand van zaken rond
cliëntervaringsonderzoeken.
Wietske zorgt dat de agenda verder in orde wordt gemaakt en voor lunch wordt gezorgd.
e. Reactie adviesraad waaier sociaal domein
Met behulp van de input van andere leden heeft Ries een reactie gestuurd naar de afdelingsmanager. Hier
heeft ze nog geen reactie op ontvangen. Wietske gaat hier achteraan.
f. Mail adviesraad gemeente Scherpenzeel
De adviesraad heeft een bericht ontvangen van de adviesraad Scherpenzeel waarom er nog geen contact
met hen is opgenomen naar aanleiding van hun vraag eind 2018. Willemijn geeft aan indertijd wel contact te
hebben gehad. Ze zal nogmaals mailen (Wietske stuurt de vraag door naar Willemijn).

11. Rondvraag en sluiting
Margot vraagt naar het vakantierooster: graag aan Annelies doorgeven wie wanneer op vakantie is.
Alet vraagt wie er op 7 september naar de training Beter adviseren van De Koepel van adviesraden sociaal
domein gaan? Dat zijn, naast Alet,ook Leny.
Alet en Ries zijn op 1 juli afwezig. In augustus is er gen vergadering. 9 september is de eerste vergadering
na de zomervakantie.

