Verslag Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)
Datum: maandag 7 september 2020
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: De Vleugel
Aanwezig: Ries Brouwer, Gerard Verbeek, Margot Hordijk, Alet van Leeuwen, Leny Oosterbaan,
Johannes van der Poel, Marc Groenendijk
Afwezig: Jef Dorpmans, Georgette Wever, Guray Bozkurt, Els Lageweg
Voorzitter: Leny Oosterbaan
Gemeente Ede: Bernadette den Heijer, Charlotte de Baat

1. Opening en mededelingen
2. Benoeming nieuwe ASDE leden Els Lageweg en Marc Groenendijk
per 1 september 2020
Els heeft zich ivm ziekte afgemeld.
Johannes en Marc maken afspraken over inwerken.
Notulen
Nieuwsbrief wordt gemaakt door Alet en Johannes.
Er wordt besloten het Platformoverleg definitief te annuleren.
Punt 9c: Schulddienstverlening: Het is geen nieuw beleidsstuk, maar een aanscherping van de
beleidsregels. Dit (ongevraagde) advies wordt toegevoegd aan het overzicht toezeggingen B&W. Dit
overzicht wordt weer samengevoegd met de adviezenmonitor.
Punt 8, alinea 1 wordt geschrapt.
3. Ingekomen vragen/contacten via contactformulier ASDE/of andere kanalen
Het contactformulier van de Koplopers wordt opgepakt door Leny.
Email Zorgbelang Inclusief
Alet geeft aan te kunnen deelnemen. Een eventueel onderwerp dat wij kunnen inbrengen is dak- en
thuislozen en buitenslapers. In verband met het abonnement dat wij bij Zorgbelang Inclusief hebben,
zullen we kritisch moeten kijken of deelname hieraan ook toegevoegde waarde voor ons heeft.
4. Uitgebrachte adviezen (bijlagen)
Toegang WMO en Jeugdhulp en Handhaving Kwaliteit WMO 2015
Ons advies mbt art. 23 had betrekking op toegang WMO en niet op toegang jeugd
Beleidsregel Schulddienstverlening 2020 en Beleidsregel inzake Bijzondere bijstand,
leenbijstand en minimabeleid 2020
Geen vragen en/of opmerkingen.
5. Conceptadviezen (bijlagen)
Lokale Publieke Gezondheidsbeleid 2020
Er wordt geconcludeerd dat het een abstract stuk is vol met ambities, waarbij het uitvoeringsplan
ontbreekt. Helaas is er i.v.m. de vakantieperiode geen gespreksronde met de ambtenaren geweest om
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met elkaar de inhoud nader te bespreken en vragen te beantwoorden. In het advies zal worden
toegelicht waarom de vragen zijn opgenomen in het advies. Het advies zal worden bijgeschaafd en er
wordt besloten de tekstuele zaken te schrappen.
Beleidskader transformatie sociaal domein 2020
Charlotte adviseert om een meer adviserende schrijfwijze/formulering aan te houden, in plaats van een
gebiedende wijs. Bijvoorbeeld: ‘De Adviesraad adviseert om:….’.
De bijlage met subdoelen is later ontvangen, waardoor niet iedereen deze heeft kunnen doornemen.
Leny heeft twee opmerkingen en stuurt deze door naar Alet.
Actieprogramma Sociale Basis en Preventie
Formeel hoeven we niet te reageren, omdat het gaat om een uitvoering van een vastgesteld beleid.
Maar een reactie op het concept wordt wel op prijs gesteld.
Het hele punt m.b.t. bezuinigingen thuiszorg is vanmiddag door het College geschrapt.
Leny past het concept aan en stuurt deze door, zodat iedereen nog zijn/haar opmerkingen kan geven,
waarna het definitief kan worden gemaakt.
Leny stuurt een tekst voor een uitnodiging aan Rene Groen (en eventueel Marieke Seip, directeur
Sociaal Domein) voor een kennismakingsgesprek met de ASDE.
Te verwachten adviesvragen:
- Bezuinigingen: Op dit moment is de gemeente bezig met het opstellen van een groslijst
bezuinigingen op alle gemeentelijke beleidsterreinen. Eind september maakt het college keuzes.
Dan wordt ook duidelijk hoeveel en op welke onderdelen binnen het sociaal domein voorgesteld
wordt extra te bezuinigen. Zo snel mogelijk daarna zal de ASDE over de voorgenomen
bezuinigingen worden ingelicht. In het ASDE overleg op 5 oktober zal dit worden geagendeerd.
- Beleidsregel MO
6. Concept aanpassing Verordening ASDE
De ASDE stelt voor:
Art 2: 1b schrappen.
Art 5: punt 3 alleen schriftelijk reactie College. En gevraagd en ongevraagd.
Art 6: punt 2 Discussiepunt. Voor de ASDE voelt dit als een motie van wantrouwen mede omdat art. 6.1
voldoende waarborgen geeft. Charlotte bespreekt dit met de wethouder.
Art 7: Kan er reactieperiode van het college worden opgenomen?
Gezien de tijd (21.45 uur) wordt besloten de vergadering te stoppen. Dit agendapunt en volgende
agendapunten worden, voor zover mogelijk, per email verder afgehandeld of indien nodig, verplaatst
naar de volgende ASDE vergadering op 5 oktober as.
7. Routing van de ASDE adviezen (bijlage en toelichting Charlotte)
8. Begroting ASDE 2021 (bijlage)
9. De werkgroepen
10. Rondvraag
Iedereen is tevreden over de vergaderlocatie van De Vleugel. Besloten wordt om volgende (fysieke)
vergaderingen ook hier te houden.
11. Sluiting
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