Verslag Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)
Datum: maandag 9 september 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, Leny Oosterbaan,
Guray Bozkurt, Georgette Wever, Gerard Verbeek
Voorzitter: Jef Dorpmans
Gemeente Ede: Annelies Gaasbeek (verslag), Wietske Oegema
Toehoorder: Fer Saelman

1. Opening en welkom
Kennismaken nieuwe leden Georgette Wever en Gerard Verbeek
Jef Dorpmans, de voorzitter, opent de vergadering en heet allen welkom. In het bijzonder de twee nieuwe
ASDE leden Georgette Wever en Gerard Verbeek. Zij zijn na een sollicitatieprocedure aangesteld om de
Adviesraad te versterken. In welke werkgroep zij zitting gaan nemen wordt later in het jaar vastgesteld.
Na een korte voorstelronde wordt de eerste vergadering na de zomervakantie gestart.
2. Vaststellen Agenda
De agenda van 9 september wordt vastgesteld
3. Verslag en actielijst van 1 juli jl.
N.a.v. agendapunt 6.a: brief over woonplaatsbeginsel: vraag van Leny Oosterbaan: wat doen wij er mee en
waar leggen wij dat neer? Willemijn Dubbeldam geeft aan dat de gemeente Ede heeft beloofd de overdracht
nog “warmer” te doen plaatsvinden w.b.t. de PGB bij verhuizing van de ene woonplaats naar de andere.
N.a.v. Agendapunt 6.c: een toelichting geven over Respijtzorg tijdens een ASDE overleg door Elza Knoop:
wordt besloten, tijdens deze vergadering, om dit op werkgroep niveau op te pakken.
N.a.v. agendapunt 7c.: Er wordt in het najaar gekeken of de ASDE lid blijft van Zorgbelang: vraag van Ries
Brouwer over lidmaatschap Zorgbelang: het lidmaatschap Zorgbelang wordt geagendeerd in november.
4. Mededelingen
Nieuwe functie Marcel Bastiaansen:
Marcel Bastiaansen, afdelingsmanager Beleid Sociaal Domein, is tijdelijk voor een periode van 1,5 jaar,
vanaf 1 oktober, aangesteld als transformatiemanager.
Marcel blijft inhoudelijk betrokken bij de afdeling Beleid Sociaal Domein. Mark Koning gaat de
bedrijfsvoerings-/ personele kant tijdelijk overnemen. Het contact tussen ASDE en Marcel blijft gewaarborgd.
Vervanging Wietske Oegema en Annelies Gaasbeek:
Wietske Oegema gaat begin oktober met zwangerschapsverlof en Annelies Gaasbeek gaat per 1 januari
2020 met vervroegd pensioen. Het is nog niet duidelijk wie de dames gaat vervangen. Wietske hoopt hier in
het volgende overleg meer duidelijkheid over te kunnen geven.
Contact college:
Leny Oosterbaan en Wietske Oegema hebben een gesprek gevoerd met wethouder Hester Veltman. Tijdens
de presentatie van de ASDE met de raad zal Hester Veltman aanwezig zijn en zal zij spreken over de
relatie college - ASDE.
Verder zijn er gesprekken geweest met wethouder Leon Meijer met leden van de werkgroep Jeugd.

Contact met vier gebiedsmanagers:
Leny Oosterbaan heeft contact gehad met twee van de vier gebiedsmanagers van de gemeente Ede. De
gebiedsmanagers vergaderen iedere dinsdagochtend. De ASDE (wie kan) zal tijdens een
dinsdagochtendoverleg hierbij aansluiten om te praten over: inhoud, waar vinden we elkaar, wat zijn de
thema’s die van belang zijn voor beide partijen.
(Overleg staat inmiddels gepland op dinsdag 1 oktober)
Contact Jongerenraad:
Leny Oosterbaan heeft contact gehad met de nieuwe voorzitter van de Jongerenraad.
De nieuwe voorzitter stelt voor om te kijken of de Jongerenraad en de ASDE kunnen samenwerken.
Johannes v.d. Poel, Guray Bozkurt en Willemijn Dubbeldam gaan mee naar een vergadering.
Informatiebijeenkomst Sport en Beweegakkoord:
Jef Dorpmans gaat naar de informatiebijeenkomst Sport en Beweegakkoord. Waar nodig haakt ook Ries
aan. Jef zal zijn bevindingen terugkoppelen aan de ASDE-leden.
5. Adviezen
Brief reactie harmonisatie werkgeversinstrumenten
Het college heeft de ASDE gevraagd te adviseren over de voorgenomen wijzigingen/harmonisering in de
verordening harmonisatie werkgeversinstrumenten.
Hierop heeft de ASDE geadviseerd in een brief aan het college. Vervolgens is hier een reactie van het
college opgekomen over de verschillende onderwerpen:
- proefplaatsing;
- persoonlijke ondersteuning;
- loonkostensubsidie
- meeneembare voorzieningen
Regionaal (Foodvalley) hebben wethouders afgesproken om de regelingen die voortvloeien uit de
participatiewet voor werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te harmoniseren.
Guray Bozkurt geeft een toelichting op de reactie van het college op het ASDE-advies.
De conclusie is dat men redelijk tevreden is maar Guray Bozkurt en Alet van Leeuwen van de ASDE willen
toch een gesprek aangaan met Michiel de Wind, beleidsadviseur van de gemeente Ede om hun zorg uit te
spreken over het al dan niet verbreden van de doelgroep en monitoring.
Annelies Gaasbeek zal de afspraak plannen.
Vraag om mee te denken over regionale visie aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties
Er is een verzoek van Wendy Smulders van de gemeente Ede binnengekomen om input te geven op het
actualiseren visie aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties. De regionale gemeenten: Barneveld, Nijkerk,
Wageningen en Scherpenzeel werken hier aan mee maar bepaalt zelf hoe die zijn adviesorgaan hierin wil
betrekken. Onder geweld in afhankelijks relaties vallen huiselijk geweld en kindermishandeling maar ook
loverboys/lovergirls en andere vorm van uitbuiting. De visie richt zich op inwoners van alle leeftijden.
Het streven is om de gezamenlijke visie nog in 2019 aan de gemeenteraden aan te bieden.
De ASDE gaat hierin meedenken maar wil eerst een oriënterend gesprek met Wendy Smulders om te kijken
welke rol zij hierin moeten en kunnen nemen.
Besloten wordt dat Margot Hordijk, Leny Oosterbaan, Willemijn Dubbeldam, Ries Brouwer en Georgette
Wever (vertegenwoordiging van alle 3 de werkgroepen) met Wendy Smulders in gesprek gaan om de vraag
verder te verkennen. Annelies Gaasbeek gaat een afspraak plannen (afspraak gepland op 23 september).
Wijzigingen in verordeningen WMO/Jeugd
Er wordt druk gewerkt aan de wijzigingen verordeningen WMO/Jeugd. Gevraagd wordt aan de ASDE leden
of zij hier in mee willen denken. Guray Bozkurt, Willemijn Dubbeldam, Jef Dorpmans en Johannes v.d. Poel
gaan hiermee aan de slag.
Verordening handhaving 2019 fraude uitkeringsgerechtigden/ rechtszekerheid
bijstandsgerechtigden:
Michiel de Wind vraagt aan de ASDE op welk termijn de ASDE hier advies over kan geven.
Guray Bozkurt en Alet van Leeuwen gaan met Michiel in gesprek.
6. Bijeenkomsten:
ASDE op 12 september met de gemeenteraad:
Op 12 september van 17.00-18.00 uur zal de ASDE zich presenteren aan de gemeenteraad.
Willemijn Dubbeldam, Gerard Verbeek, Johannes v.d. Poel, Leny Oosterbaan, Margot Hordijk, Ries Brouwer
en Alet van Leeuwen zijn daarbij aanwezig en zullen de ASDE vertegenwoordigen.

Platformbijeenkomst van 19 september van 09.00-10.30 uur:
Alet van Leeuwen, Margot Hordijk, Ries Brouwer, Johannes v.d. Poel, Jef Dorpmans zullen aanwezig zijn
namens de ASDE bij de Platformbijeenkomst van 19 september a.s. De agendapunten worden met elkaar
besproken (wordt verplaatst naar november).
Evaluatie op 30 september
Alet van Leeuwen en Ries Brouwer organiseren een evaluatie op 30 september.
De bijeenkomst wordt geleid door Mieke Biemond van Zorgbelang.
Doel van de bijeenkomst: terugblik, nadenken over taak en rol van de ASDE en afspraken maken voor het
komend seizoen.
Locatie: Biologisch- en Zorgboerderij “De Hooilanden” in Bennekom.
Bijeenkomst 30 oktober
Op 30 oktober staat de bijeenkomst Jeugd “Oog voor Jongeren” gepland in de gebouw de Toekomst in Ede.
Georganiseerd door de werkgroep jeugd.
Sprekers zijn:
Pietsie Blankenstein, De Schakel in Lunteren;
Klaske Muske, schuldhulpmaatje;
Faysal van buurtvader Ede- Zuid;
Nienke van Buurtgenen; buurtgezinnen
Youth for Christ.
Na de pauze gaan de deelnemers in werkgroepsverband uiteen om ervaringen te delen en te luisteren naar
elkaar. Doel van de bijeenkomst is: hoe halen we de informatie uit de feedback om in de adviezen te
gebruiken.
7. Werkafspraken:
Begroting 2020 ASDE:
Leny Oosterbaan en Wietske Oegema hebben samen gekeken naar de begroting van de ASDE voor 2020.
Besproken wordt hoe de vergoedingen van de vergaderingen wordt geregeld. Ries Brouwer geeft aan de
post jaarlijkse evaluatie te missen in de begroting. Wietske licht toe dat dat valt onder de post opleidingen.
De begroting wordt goedgekeurd en zal via Wietske ter vaststelling worden voorgelegd aan het college.
ASDE social media:
Johannes v.d. Poel gaat het beheren van Facebook overnemen van Monique Jongenburger (oud lid van de
ASDE)
Gerard Verbeek verzoekt elkaar in BCC te mailen wanneer men naar meerdere leden gaat mailen.
Annelies Gaasbeek gaat uitzoeken of emailaccounts van de leden aan de website gekoppeld kan worden.
8. Rondje langs de werkgroepen
Jeugd:
Willemijn Dubbeldam geeft aan dat er geen ambtelijke werkgroep overleg heeft plaatsgevonden en er geen
voorstel staat voor nieuwe data. De werkgroep gaat zich richten op de verordening WMO/Jeugd.
Verder wil de werkgroep monitoren wat er gaande is rond de al gegeven adviezen.
Participatie & Inkomen:
De werkgroep gaat in overleg met Michiel de Wind over de adviesaanvraag handhavingsverordening 2019
en de reactie van het college op het advies harmonisatie werkgeversinstrumenten.
De overleggen van deze werkgroep worden in de avond gepland.
Sociale basis:
De werkgroep sociale basis heeft de startnotitie sociale basis ontvangen om binnen de werkgroep te
bespreken en hier feedback op te geven. Als daar punten zijn die van belang zijn voor de ASDE dan wordt
dit ingebracht in een ASDE vergadering.
Ombuigingen:
Margot Hordijk; er is in een overleg een terugkoppeling geweest w.b.t de ombuigingen in het sociaal domein
van het afgelopen halfjaar. Er is gevraagd aan de werkgroep of zij op het vervolg van de ombuigingen willen
meedenken. Het is effectief om mee te denken maar de werkgroep wil in de evaluatie van 30 september
bespreken wat de rol en taken daarin zijn/worden voordat de werkgroep een toezegging doet.
In november zal in een overleg het effect van de ombuigingen 1.0 bekend zijn en de eerste gegevens van
het vervolg cliënttevredenheidonderzoek. Ook zal het vervolg op de bezuinigingen 2.0 gepresenteerd
worden.
8. Rondvraag:
Georgette Wever vond het plezierige vergadering.

Alet van Leeuwen: is naar een scholingsdag geweest en wil graag aan de ASDE leden de informatie die zij
heeft ontvangen agenderen in een overleg. Zij zal de sheets ter info via de mail naar de leden sturen.
Gerard Verbeek: vond de vergadering overweldigend en proeft een goede sfeer.
9. Sluiting:
De voorzitter Jef Dorpmans bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

