Verslag Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)
Datum: maandag 10 februari 2020
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: B&W kamer
Aanwezig: Ries Brouwer, Johannes v.d. Poel, , Gerard Verbeek, Georgette Wever, Margot Hordijk, Alet van
Leeuwen, Jef Dorpmans, Leny Oosterbaan
Afwezig: Guray Bozkurt
Voorzitter: Leny Oosterbaan
Gemeente Ede: Roshini van der Bergen, Bernadette den Heijer

1. Opening
Bernadette den Heijer is de nieuwe secretariële ondersteuner van de ASDE (art. 9 Verordening Adviesraad
Sociaal Domein Ede.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen, agenda wordt vastgesteld.
3. Verslag en actielijst van de ASDE vergadering van 13 januari jl.
Verslag
Bladzijde 1, ingekomen stukken, bullet 4: Niet Ries en Margot gaan naar Stimenz, maar Ries, Leny en Jef.
Actielijst
Actie 204: Voorgestelde data voor de workshop tekstschrijven zijn 27 februari en 19 maart. Roshini stuurt
een datumprikker zodat diegenen die willen gaan, zich kunnen aanmelden.
Een aantal acties is gereed, actielijst wordt verder opgeschoond door Bernadette i.o.m. Leny.
Het overzicht ‘diverse sprekers/presentaties’ komt te vervallen, dit wordt meegenomen in de diverse
werkgroepen.
Aan Marcel is gevraagd om te spreken over de veranderingen in Sociaal Domein. Dit betreft de visie van de
gemeente voor het Sociaal Domein, dus breder dan het actieprogramma van Anneke Doornbos. Leny stemt
dit nog verder af met Marcel.
4. Adviezen :
a Concept advies “geweld in afhankelijkheidsrelaties”
De conceptversie van het advies wordt verder besproken. Bullet 3: ik wordt in en ‘en heeft hiervoor ook
trainingen gevolgd’ wordt verwijderd. Alet maakt het advies definitief, daarmee is het akkoord en kan het
worden verstuurd.
b Advies leerlingenvervoer
Het advies is verstuurd, er is nog geen reactie vanuit het College ontvangen.
De vraag is of de bezwarenprocedure nog steeds geldig is bij het leerlingenvervoer. Als deze
bezwarenprocedure op landelijk niveau wordt ingesteld, dan is de zorg of er op gemeentelijk niveau nog
goed gebruik van kan worden gemaakt. Deze vraag staat uit bij Sylvia. Jef volgt dit op.
c Toezeggingen B&W
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Margot verwerkt de toezeggingen met vermelding van werkgroep en beheerder verder in het overzicht.
Adviezen van 2018 worden toegevoegd, indien deze nog actueel zijn.
De Ombuigingen worden per 2020 gevolgd en besproken in de werkgroep Transformatie.
5. Stand van zaken
a Vacature (staat online) + afspraak inwerken nieuwe leden
HR heeft de vacature online staan voor 2 weken, deze sluit 18 februari. Bij geen reacties wordt de plaatsing
van de vacature 2 weken verlengd. Indien de vacature langer wordt uitgezet, dan zullen er ook nieuwe data
moeten worden vastgesteld voor de sollicitatie gesprekken.
De vacature staat ook op de ASDE website, waar deze uiteraard gewoon open kan blijven staan. Roshini
stuurt een pdf versie van de vacature naar de leden, zodat zij deze kunnen verspreiden binnen hun netwerk.
Afspraak inwerken nieuwe leden
Het concept is akkoord.
Er moet t.z.t. nog wel bepaald worden wie het aanspreekpunt/de contactpersoon wordt van een nieuw lid.
b Rooster van aftreden
Het verzoek tot aanpassing van het rooster van aftreden is verstuurd naar het college. Deze of volgende
week volgt een reactie van wethouder Veltman. Naar verwachting zal er een aanpassing van de Verordening
ASDE moeten plaats vinden. Dit zal in de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.
Er wordt besloten op voorhand geen staffel in het rooster op te nemen, maar in verband met mogelijke
tussentijdse wijzigingen in de samenstelling ASDE, het rooster jaarlijks te bespreken.
c Interne communicatie voorstel ASDE
Er komen een archief en accounts voor de ASDE leden binnen de beveiligde omgeving van de gemeente.
Dit wordt een apart domein asde.ede.nl. De termijn hiervoor zal april zijn. Indien de kosten niet gedragen
worden door de gemeente zal dit ten laste komen van het budget ASDE. (5000-7500 euro)
d Jaarverslag
Alet heeft een opzet gemaakt en stuurt deze door met het verzoek deze binnen de gestelde termijn aan te
vullen en te retourneren. Zij wil het document in maart afronden en definitief maken. De financiële
onderbouwing stelt Alet i.s.m. Roshini op. Roshini heeft een overzicht van de uitgaven van de ASDE.
Jef geeft aan dat er in de vorige vergadering was gevraagd om een lijst van beleidsambtenaren per sector.
De gemeente beschikt niet over zo’n actueel overzichtje, i.v.m. regelmatige wisselingen
In de Excel lijst die Margot heeft doorgestuurd, staan de namen van de betreffende beleidsambtenaren
vermeld. Roshini checkt deze lijst en vult deze waar nodig aan.
Binnen gemeente Ede wordt gewerkt met de domeinnaam @ede.nl, daarvoor plaats je de betreffende
volledige naam van de medewerker met puntje ertussen, bijvoorbeeld piet.de.bruin@ede.nl. Indien de ASDE
accounts binnen het domein van Ede werken, heeft iedereen de beschikking over een zoekfunctie in de
algemene adressenlijst van gemeente Ede.
6. Gemeenschappelijke klachtenprocedure: toelichting Roshini
Iedere uitspraak van ongenoegen is een klacht. Een bezwaar is inhoudelijk. Een klacht gaat over de houding
of het gedrag van een medewerker of persoon. Een klacht komt in het klachtensysteem en daar moet binnen
3 werkdagen op worden gereageerd. Afhankelijk van de inhoud van de klacht wordt er gereageerd d.m.v.
een telefoontje, een brief met excuses, een bloemetje of bij inhoudelijk zwaardere klachten wordt er een
gesprek aangegaan met de betreffende partijen.
Hierbij wordt opgemerkt dat het door Roshini gestuurde stuk een samenvatting is van alle officiële binnen de
gemeente gehanteerde klachtenprocedures en handleidingen en heeft dus geen officiële status.
7. Rondje langs de werkgroepen
a Jeugd
Er ligt een plan 2020, geen verdere opmerkingen.
b Participatie & Inkomen
Er is een opzet gemaakt voor het jaarplan, deze wordt nog verder uitgewerkt.
Gerard verwijst naar het door hem nagestuurde stuk m.b.t. het voorstel een Themabijeenkomst te
organiseren over ‘Waarden en principes in Sociaal Domein’, n.a.v. het proefschrift van Janny Bakker-Klein in
Trouw. Het wordt als een goed idee beschouwd en aan Gerard wordt gevraagd dit namens de ASDE verder
2

op te nemen met de organisatie van het Maatschappelijk Netwerk Ede om te kijken of we dit samen kunnen
oppakken. Roshini geeft aan dat dit thema binnen de gemeente al bekend terrein is.
c Sociale Basis
De gemeente heeft aangegeven dat er een pilot is gestart met bezoekjes aan 80-jarigen inwoners. Ries is bij
COSBO langs geweest. Vanuit de vrijwilligers wordt aangegeven dat het maken van afspraken omslachtig
is, omdat er door de gemeente wel namen worden verstrekt, maar geen telefoonnummers. Ze moeten dus
eerst bij de betreffende personen langs, alvorens een afspraak kan worden gemaakt. In de praktijk werkt het
dus omslachtiger dan gedacht.
Vanmiddag is er overleg geweest de ambtelijke werkgroep Sociale Basis. De opstelling van het actieplan
Sociale Basis vordert gestaag. De ambitie is aan te sluiten op wat er al is. In het overleg hebben wij
aangegeven het belangrijk te vinden juist ook die mensen te bevragen die bijv. niet zo mondig zijn en/of
laaggeletterd, maar die wel alle belang hebben bij een goede inrichting van de Sociale Basis.
Op 25 maart (datum is nog niet definitief) is er een brede bijeenkomst Actieprogramma Sociale Basis, met
als thema ‘De Sociale Basis in kaart’. Doel van deze bijeenkomst is het bespreken en toetsen van de in kaart
gebrachte Sociale Basis op volledigheid en juistheid, het bespreken van de huidige dilemma’s én kansen
binnen de sociale basis en het bespreken visie gemeentelijke rol t.o.v. de sociale basis. De ASDE is daarbij
ook welkom.
Omdat de Sociale Basis werkgroep overstijgend is, wordt het verslag van de ambtelijke werkgroep verspreidt
binnen de ASDE en besproken in de eerstvolgende ASDE vergadering.
Verder wordt het punt Eenzaamheid geïnventariseerd. Punt van aandacht daarbij is om Eenzaamheid nader
te specificeren, omdat het een subjectief onderwerp is.
Er is vertraging in de realisatie van de LDO’s in De Schakel en De Meerpaal. In verband met de termijn van
de vertraging is het een punt van aandacht de verwachtingen van en naar de vrijwilligers duidelijk te
managen. De inwoners worden geïnformeerd via de gebiedsmanagers.
Jef geeft aan dat in het werkplan is opgenomen om in Q1 een werkbezoek te brengen aan De Schakel om
de stand van zaken te bespreken.
Er bestaat zorg over het financiële deel dat overblijft voor het versterken van de Sociale Basis, na aftrek van
de reservering voor CJG. In de werkgroepen zal nog besproken worden of CJG onder de werkgroep jeugd
valt of dat we het willen agenderen onder de werkgroep Sociale Basis,.
d Transformatie
Maandag 24 februari as.om 13.30 uur is er een bijeenkomst van de ambtelijke werkgroep Transitie.
8. Rondvraag en sluiting
Gerard vraagt of het in verordening vastligt dat de ASDE vergadering openbaar is? Ja, toehoorders zijn
welkom. Voor meer informatie hierover zie artikel 12 Verordening ASDE.
Een verzoek is een agenda te maken in het archief van alle data van afspraken, bezoeken, werkgroepen,
vergaderingen etc. Als straks de accounts actief zijn, dan kun je elkaars agenda inzien en elkaar uitnodigen
d.m.v. vergaderverzoeken.
Roshini geeft aan dat zij Anneke Doornbos ondersteunt bij het Actieplan Sociale Basis.
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