Verslag Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)
Datum: maandag 6 juli 2020
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Via Teams
Aanwezig: Ries Brouwer, Gerard Verbeek, Margot Hordijk, Alet van Leeuwen, Leny Oosterbaan,
Guray Bozkurt
Afwezig: Jef Dorpmans, Georgette Wever, Johannes van der Poel
Voorzitter: Leny Oosterbaan
Gemeente Ede: Bernadette den Heijer, Charlotte de Baat

1. Opening en mededelingen
2. Benoeming van nieuwe ASDE leden Els Lageweg en Marc Groenendijk per 1 september 2020
Marc en Els zijn niet in de gelegenheid om al mee te vergaderen. De kennismaking met beiden wordt
verplaatst naar de agenda van 7 september.
3. Concept beleidskader Sociaal Domein
Presentatie Marcel Bastiaansen en Rolieke Sietsma
Gevraagd wordt hoe het beleidskader zich verhoudt tot de notitie Het Huis. Met de 5 lijnen wordt
vormgegeven aan het Huis. Het Huis helpt het kader verder vorm te geven.
De doelen zijn al goed doordacht, de indicatoren zijn nog in ontwikkeling (concept). De versie inclusief
indicatoren wordt eind augustus gestuurd. De versie met de subdoelen en prestaties volgt eind juli.
Er is een bepaalde rangorde in de indicatoren en doelen, de eersten zijn namelijk meer fundamenteel
(visie), maar ze zijn allemaal van belang.
De presentatie wordt doorgestuurd. Uiterlijk 9 september zal de ASDE het advies uitbrengen.
Te verwachten overige adviesaanvragen op korte termijn
Charlotte stuurt een overzicht door met de te verwachten adviesaanvragen vanuit BSD. De meeste
adviesaanvragen daarvan zijn al in beeld.
4. Notulen en actiepunten ASDE vergadering d.d. 8 juni 2020 (bijlagen)
Georgette Wevers moet zijn Georgette Wever.
Verder geen opmerkingen en daarmee zijn de notulen akkoord.
Actiepunten:
Besloten wordt eind september een nieuwsbrief uit te brengen. Alet en Johannes maken een voorstel en
stemt de planning in samenwerking met Charlotte, af met Communicatie.
Actiepunt 285
Indien het Platformoverleg komt te vervallen, is er vanuit Werkkracht geen deelname meer aan een van
de ASDE overleggen. Ook hebben eventuele bespreekpunten op beleidsniveau geen plek meer.
Charlotte bespreekt met Jan en Alet hoe we dit verder vorm kunnen gaan geven. Naar aanleiding van het
besluit of het Platformoverleg wel of niet wordt voortgezet, wordt de verordening hierop aangepast.
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247, 270 en 271 en het voorstel Nieuwsbrief worden samengevoegd.
280 gereed
257 laten vervallen
286 gereed
5. Ingekomen vragen/contacten via contactformulier ASDE
Er zijn geen contactformulieren binnen gekomen.
6. ASDE emailadressen/share-files:
Besloten wordt om de emailadressen in september in gebruik te gaan nemen. Op verzoek wordt aan ICT
gevraagd of vertrouwelijke e-mails vanuit Sharefile kunnen worden gemaild naar privé mailadressen.
7. Verslag Bestuurlijk Overleg 11 juni 2020 (zie bijlage) + reactie college op Jaarverslag 2019
Punt 7, alinea 4
‘De ASDE geeft enerzijds aan dat de 4-weken termijn voor adviesstukken meestal niet meer nodig is’.
Meestal dient t.z.t. te worden gewijzigd in soms.
Een verzoek is het verslag van het Bestuurlijk overleg langs de voorzitter van de ASDE te laten gaan,
alvorens het naar het College wordt verstuurd. Charlotte en Leny zullen de verantwoordelijkheid en gang
van zaken van de notulen nader bespreken.
8. Adviesaanvraag Concept-Beleidsregel Handhaving Kwaliteit WMO 2015
Iedereen heeft input gegeven. Leny maakt een overzicht van een ieders input. Alet schrijft een
conceptadvies in overleg met Guray en Ries. Eind juli ligt het conceptadvies klaar.
Wie schrijft advies beleidskader?
Op 7 september moet het advies gereed zijn. Het voorstel is dat iedereen het beleidsstuk leest en
zijn/haar op- en aanmerkingen aanlevert voor eind juli. Alet stelt een conceptadvies op. `
Het stuk is erg gericht op de afgelopen 4 jaren, zonder de impact van de Corona crisis hierin mee te
nemen. De Gemeente heeft daar wel naar gekeken, maar heeft besloten met het huidige stuk door te
gaan en eventueel nog een aanvullend stuk te maken met het oog op de impact van de Corona crisis.
Op- en aanmerkingen hieromtrent worden meegenomen in het conceptadvies.
9. De werkgroepen:
a. Sociale Basis en preventie
- Er is een presentatie van het Actieprogramma op 12 augustus 10.00 - 11.00 uur (videocall). In
verband met de vakantieperiode zal Bernadette deze presentatie proberen te verplaatsen naar
eind augustus/begin september en iedereen hiervoor een uitnodiging sturen.
- Enquête en infobijeenkomsten
Bernadette stuurt de presentatie van themabijeenkomsten door.
b. Jeugd
De twee nieuwe ASDE-leden willen we vragen deel te nemen aan de werkgroep Jeugd. Daarbij is
het belangrijk dat de nieuwe leden hierop worden ingewerkt.
c. Participatie
Op maandag 13 juli van 14.00 - 15.00 uur is er een online overleg, waar Alet aan deelneemt. Het
gaat om een aanscherping van het beleidsstuk, waardoor een adviesaanvraag niet nodig zou zijn.
Een ongevraagd advies geven kan wel. Het is nog niet duidelijk op welke punten het beleid is
aangescherpt. Charlotte stuurt het oorspronkelijke stuk door, zodat we kunnen nagaan op welke
punten het beleid is aangepast.
Indien het (enkel) gaat om een aanscherping van een beleidsstuk, is het toch van belang aan te
geven of de ASDE akkoord gaat met de wijzigingen, of juist hetgeen wat niet wordt aangepast. Hoe
dit formeel moet verlopen, ligt nog niet vast in de verordening. We zouden dan ook duidelijk moeten
archiveren waarom we wel of niet een advies geven, zodat we dit later kunnen terugvinden.
d. WMO
Geen opmerkingen.
e. Transformatie
Reeds besproken.
10. ASDE vergadering 7 september
Vergaderlocatie
We willen de optie houden om fysiek te vergaderen in een grote ruimte, waar we de 1,5 meter
afstand kunnen houden.
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Agendapunten:
Update werkgroep thema’s en teambuilding (Alet).

11. Rondvraag
Geen opmerkingen.
12. Sluiting
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