Verslag Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)
Datum: maandag 2 december 2019
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: B&W kamer
Aanwezig: Ries Brouwer, Johannes v.d. Poel, Jef Dorpmans, Gerard Verbeek, Georgette Wever, Guray
Bozkurt, Margot Hordijk, Alet van Leeuwen
Voorzitter: Leny Oosterbaan
Gemeente Ede: Roshini van der Bergen, Annelies Gaasbeek

1. Opening
Leny Oosterbaan heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Verslag en actielijst van de ASDE vergadering van 4 november
N.a.v. agendapunt 1: afscheid Willemijn Dubbeldam en Klaas Hidding: Jef Dorpmans en Johannes
v.d. Poel hebben, namens de ASDE, tijdens een etentje op een goede manier afscheid genomen
van de vertrekkende leden.
Vervanging van Annelies Gaasbeek vanwege vertrek gemeente: Margot de Jong gaat niet de
ondersteuning van de ASDE overnemen van Annelies Gaasbeek.
Hiervoor is nu Debora Holtrop aangesteld.
N.a.v. agendapunt 3: vervolg op 30 september en 7 oktober: Er wordt een apart overleg gepland
via datumprikker.
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Adviezen :
Reactie van het college op de conceptverordeningen WMO en Jeugdhulp en de reactie op het
advies handhavingsverordening Participatiewet.
Gerard Verbeek stelt of dit in zijn algemeenheid het gemiddelde is van het college wat de ASDE
kan verwachten?
Wat is effect op ons advies? Kan het scherper, beter, meer op inhoudt?
De ASDE merkt op dat de schrijfstijl plezierig is om te lezen maar de effectiviteit in de reactie had
scherper gekund.
- Verordening WMO Jeugd:
Het college heeft een reactie gegeven op het advies van de ASDE betreft conceptverordeningen
WMO en Jeugdhulp. De ASDE stelt hierin een aantal vragen waaronder het kostenbewustzijn
stimuleren naar de burger: wat heeft de inwoner nodig?, wat beschemt de inwoner
in het hele proces? Wat levert het op termijn op? Wat is het motief van kostenbewustzijn maken?
Komt dit voort uit een onderzoek? Of een bezuiniging? Besloten wordt in een brief naar het college
te vragen wat het effect moet zijn zodat het geen drempel oplevert voor de kwetsbare burger.

- Verordening handhaving:
De ASDE heeft een reactie ontvangen van het college op het advies van de ASDE betreft: de
handhavingsverordening Participatiewet. De reactie wordt met elkaar besproken.
Opmerkingen: In de brief wordt gesproken over hanteren van de menselijke maat: besproken
wordt het huisbezoek te laten uitvoeren door een vrouwelijke BOA. Dit is om rekening te houden
met de achtergrond en omstandigheden waarin de vrouwelijke inwoner zich kan bevinden.
Roshini v.d. Bergen gaat dit navragen.
In de alinea communicatie: voor wat betreft de communicatie en voorlichting, en wat de gemeente
verwacht van de inwoners gaat de ASDE in overleg met de werkgroep Participatie en Inkomen.
De beleidsregels handhaving wordt in de werkgroep Participatie en Inkomen besproken met
Michiel de Wind.
5. Voorstel overzicht van de adviezen
Roshini v.d. Bergen komt met een voorstel om in een excel-bestand de adviezen weer te geven en
te volgen zodat alle leden de mogelijkheid krijgen in het bestand te werken.
In de opgestelde lijst kan dan worden vermeld; de datum, datum adviesvraag, verantwoordelijke
ambtenaar, zaaknummer. Vooral het vervolg, wat heeft het college toegezegd, welke elementen,
hoe kan de ASDE het volgen en wie? Voorgesteld wordt het vooral inhoudelijk weer te geven.
Margot Hordijk en Roshini v.d. Bergen gaan het overzicht verder uitwerken en wordt besproken in
de volgende vergadering.
Leny stelt voor dat Debora Holtrop, vervangster van Annelies Gaasbeek, een volgsysteem gaat
opstellen voor het volgen van de verslagen.
6. Memo verbetervoorstel:
De reacties adviezen/opschalingsplan ASDE wordt met elkaar doorgenomen en vastgesteld.
De opschalingsrichtlijn waarborgt dat er binnen het samenwerkingsverband tussen de ambtelijke
organisatie, leden van de ASDE en de bestuurlijke organisatie goed wordt samengewerkt. Hierin
wordt ook gekeken hoe men omgaat met richtlijnen wanneer de leden van de adviesraad niet
tevreden zijn met een reactie van het college op een gegeven advies of wanneer medewerkers
vanuit de ambtelijke organisatie ontevreden zijn met een advies van de ASDE.
7. Thema’s voor ongevraagd advies:
Armoede en energiearmoede. Er bestaat veel armoede en energiearmoede. Niet alleen in de
gemeente Ede maar ook landelijk. Dit vindt de ASDE een belangrijk item en wil dit hoog op de
agenda houden en een ongevraagd advies over geven. De ASDE wil dit thema ook bespreken in
het Bestuurlijk Overleg van 9 december. Dit om aan te geven dat dit de ASDE raakt en de vraag
wat de gemeente daar concreet mee doet. Besloten wordt dit onderwerp tijdens het ASDE overleg
van 13 januari te bespreken.
Communicatiebelang huis aan huiskrant. Gerard Verbeek vraagt aandacht voor de verspreiding
van de huis aan huis krant Ede Stad. Eén van de beste kanalen staat nu onder druk om informatie
te ontvangen over bijvoorbeeld het sociaal beleid van de gemeente Ede. Blijven de inwoners met
een ja/nee sticker op brievenbus het blad ontvangen?
Roshini van den Bergen gaat in gesprek met communicatie over de status van het huis-aanhuisblad Ede-Stad.
8. Stand van zaken:
Nieuwsbrief: alle stukken voor de nieuwsbrief zijn aangeleverd. De nieuwsbrief gaat uit in week
50/51.
Lidmaatschap Zorgbelang: de ASDE is lid van Zorgbelang: de discussie is vooral wat wordt er
inhoudelijk geboden door Zorgbelang en hoe kan de ASDE hier zijn voordeel mee doen? Een
opmerking is dat de ASDE op tijd de data wil ontvangen van bijeenkomsten zodat zij zich op tijd
kunnen voorbereiden en graag een regionale samenwerking wil zien. De ASDE besluit om het
lidmaatschap nog voor een jaar te verlengen. Daarna wordt gekeken of de ASDE het lidmaatschap
wil continueren.
Emailadressen leden ASDE: Annelies Gaasbeek geeft aan de emailadressen voor de ASDE niet
van de grond te krijgen. Wethouder Veltman heeft toegezegd. Nu moet het nog uitgevoerd worden.
Roshini gaat hier over in gesprek met Communicatie.

Nieuwsbrief en website: Roshini v.d. Bergen geeft aan dat zij overleg heeft gehad met
communicatie. Daarin is gesproken over het inkopen van een uren om de ASDE in te
ondersteunen in het opstellen van de Nieuwsbrief en onderhouden van de ASDE website.
Ook het bezoeken van de website wordt gemonitord.
Tevens is gesproken dat de ASDE zelf een perslijst mag/kan aanleggen, wanneer de ASDE
nieuws heeft voor de gemeentepagina. De ASDE kan dan indien nodig de tekst redigeren.
Jef Dorpmans gaat de perslijst beheren. Ook zal communicatie op een avond een workshop
adviezen schrijven organiseren.
Roshini zal dit terugkoppelen aan de afdeling communicatie van de gemeente Ede.
9. Terugblik, bespreken en informeren overleggen:
Platformoverleg van 6 november: in dit overleg met managers en leden van de ASDE zijn
verschillende onderwerpen aan de orde geweest waaronder:
het doel van het gesprek, opschalingslijn/leercirkel, de voortgang van activiteiten van de
werkgroepen, KCC, website, inclusieagenda en het koplopersoverleg.
Koplopersoverleg van 19 november: Leny Oosterbaan en Margot Hordijk zijn naar het
koplopersoverleg geweest.Margot Hordijk geeft een korte toelichting wat er is besproken.
Ries Brouwer, Leny Oosterbaan, Alet van Leeuwen en Margot Hordijk gaan op 9 december naar
de bijeenkomst 15 jaar Samen Sterk.
Jongerenraad van 28 november: Johannes v.d. Poel geeft een toelichting op het gesprek met de
Jongerenraad. Er werd gesproken over het samen optrekken en aankaarten van verschillende
thema’s. Johannes zal een verslag schrijven van het gesprek voor het overzicht van de verslagen.
Bestuurlijk Overleg :vooruitblik
De agendapunten worden besproken voor het Bestuurlijk Overleg op maandag 9 december met
vier wethouders, managers van de gemeente Ede en leden van de ASDE.
10. Organisatie ASDE
Rooster van aftreden: volgens het rooster van aftreden ziet het er naar uit dat in een jaar vier
leden gaan vertrekken bij de ASDE. Dit is een punt van aandacht omdat het belangrijk is dat de
continuitëit en deskundigheid binnen de ASDE gewaarborgd blijft. Guray Bozkurt zal een voorstel
voor het rooster van aftreden opstellen. Dit voorgestelde rooster zal dan later met de wethouder
besproken worden.
Vacatures: tekst vaststellen + sollicitatiecie. instellen
De tekst voor de vacature wordt/is aangepast en komt in de volgende vergadering op 13 januari
aan de orde en zal vastgesteld worden.
Daarna zal er gestart worden met het werven van twee nieuwe leden. Jef Dorpmans en Georgette
Wever gaan zitting nemen in de sollicitatiecommissie.
11. Rondje langs de werkgroepen:
a. Jeugd:
Jef Dorpmans geeft aan dat Klaas Hidding heeft aangeboden dat de werkgroep Jeugd gebruik kan
maken van zijn netwerk.
De overige leden gaan hiermee akkoord.
b. Participatie & Inkomen:
De werkgroep participatie & inkomen heeft geen mededelingen.
Op 16 december staat er een overleg gepland met de gemeente met Werkkracht en de COSBO
c. Sociale basis:
Margot Hordijk geeft een update over de Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties West
Veluwe Vallei. Wendy Smulders wil de conceptnotitie eerst toelichten aan de wethouders. Pas na
de bespreking in de ASDE wordt het formele standpunt geformuleerd.
De planning is om voor 20 februari op de notitie te adviseren.
Signalen Dak -en thuislozen “zwervende in de bossen”: Anne de Vries geeft aan dat het college
hiermee aan de slag gaat en zo spoedig mogelijk voorzieningen worden gerealiseerd voor mensen
die buiten slapen. Na 16 december wordt de visie beleidsontwikkeling hierover aangeboden aan
de ASDE.
d. Ombuigingen:
De bijeenkomst betreft ombuigingen heeft plaatsgevonden en de cijfers zijn gepresenteerd.

12. Afscheid Annelies
De ASDE neemt tijdens deze vergadering afscheid van Annelies Gaasbeek. Zij heeft vanaf maart
2017 de ondersteuning van de ASDE verzorgd. De ASDE bedankt haar voor haar inzet,
samenwerking en alle werkzaamheden.
13. Rondvraag en sluiting
Georgette Wever: Georgette Wever is vanwege privéomstandigheden beperkt bereikbaar.
Gerard Verbeek: Gerard Verbeek geeft aan dat het armoederapport is gepresenteerd.
Verder is hij met Ries Brouwer naar de bijeenkomst van het Maatschappelijk Netwerk Ede.
“Kunst van het Luisteren” geweest.
Leny Oosterbaan: er zal een kennismaking gepland worden met de nieuwe gemeentesecretaris.
De Sint komt langs en schenkt letters en een gedicht.
De leden ontvangen tevens een kleine kerstattentie.
Leny Oosterbaan bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

