Verslag Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)
Datum: maandag 8 juni 2020
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Via Teams
Aanwezig: Ries Brouwer, Johannes van der Poel, Gerard Verbeek, Margot Hordijk, Alet van Leeuwen, Leny
Oosterbaan
Afwezig: Jef Dorpmans, Georgette Wever, Guray Bozkurt
Voorzitter: Leny Oosterbaan
Gemeente Ede: Bernadette den Heijer, Charlotte de Baat

1. Opening
2. Kennismaken met Charlotte de Baat, nieuwe beleidsadviseur ASDE
Charlotte stelt zich voor aan de ASDE-leden.
Afgesproken wordt om steeds duidelijk aan te geven als haar rol van beleidsadviseur schuurt met haar rol
als beleidsambtenaar Sociaal Domein.
3. Verslag en actiepunten ASDE vergadering d.d. 11 mei 2020
Verslag is akkoord.
Alet en Johannes komen met een voorstel voor de Nieuwsbrief en een datum.
De acties 260, 265, 273, 275, 279, 282 284 en 287 zijn gereed.
Actiepunt 261
Aan de hand van zijn gesprek met de directeur van Sharity, vraagt Gerard of we met het oorspronkelijke
thema ‘verschillende mensen vragen om een verschillende benadering’ willen doorgaan, of dat er gezien
de huidige situaties andere thema’s van belang zijn. Besloten wordt het oorspronkelijke onderwerp aan te
houden. Gerard pakt dit na zijn vakantie verder op.
4. Ingekomen vragen/contacten via contactformulier ASDE
Contactformulier Kernhem: Zowel per telefoon als per mail is vergeefs geprobeerd contact met de
initiatiefnemers te krijgen. Het initiatief ligt nu bij hen.
Er is een enquête binnengekomen m.b.t. de samenwerking binnen lokale adviesraden Sociaal Domein en
adviesraad met gemeente. Er wordt afgesproken dat iedereen zelf besluit de enquête wel/niet persoonlijk
in te vullen. Als er zaken uit voortkomen, dan kunnen deze een volgend overleg worden besproken.
5. Adviesverzoeken (informeren, Charlotte)
- Gewijzigde beleidsregels voor participatie: beleidsregels Schulddienstverlening,
Kinderopvang/Sociaal Medische Indicatie en Bijzondere bijstand
Het streven van de betreffende beleidsadviseur is dit op korte termijn op te pakken.
- Nieuwe beleidsregels Wmo en Jeugd
Het streven is voor het zomerreces de beleidsregels naar het College te sturen.
- Beleidskader sociaal domein
Het streven is eind september het stuk in het College en 8 oktober in de oordeelsvormende
vergadering van de Raad. Alet neemt contact op met Michiel voor de werkgroep participatie as.
woensdag.
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Genoemde stukken zullen worden besproken in de betreffende werkgroepen.
6. Bestuurlijk Overleg d.d. 11 juni 2020
Namens de ASDE is aanwezig: Johannes, Margot, Ries, Leny, Alet. Gerard laat nog weten of hij fysiek
aanwezig kan zijn. De agendapunten worden verdeeld zodat alle ASDE leden hun input kunnen geven
tijdens het overleg.
Met betrekking tot de prioriteitenlijst: de genoemde prioriteiten worden in de betreffende werkgroep
besproken.
Een kennismaking met de nieuwe gemeentesecretaris Rene Groen moet nog worden gepland. Charlotte
en Leny pakken dit verder op.
7. Stand van zaken:
a. Digitaal archief en mailadressen ASDE-leden (Margot en Johannes)
Dinsdag 9 juni is er een overleg/training met een ICT medewerker van de Gemeente.
b. Spreadsheet: signalen in coronatijd (allen)
Verzoek is alle opgevangen signalen uiterlijk eind deze week in de spreadsheet te zetten.
Vervolgens worden de signalen per werkgroep doorgestuurd. Ries stuurt Wmo/Zorg en Sociale
Basis, Alet stuurt Werk en Participatie en Johannes stuurt Jeugd.
8. Voorstel: voordracht 2 kandidaten ASDE door leden sollicitatiecommissie Ries en Johannes
De leden gaan akkoord met de voorgestelde kandidaten. De kandidaten worden middels een
collegevoorstel voorgedragen aan het College. Ries en Johannes stellen dit op en sturen dit naar
Charlotte. Besloten wordt om naast de overwegingen van de sollicitatiecommissie vanuit
privacyoverwegingen niet hun cv maar de link naar persoonlijke Linked-In pagina van de kandidaten mee
te sturen. De kandidaten worden hiervan op de hoogte gesteld door Ries en Johannes.
9. Concept Profiel ASDE beleidsadviseur en beleidsondersteuner
Besloten wordt de profielen inhoudelijk niet verder te bespreken. Als de profielen klaar zijn, worden deze
direct gearchiveerd. De profielen worden gebruikt als er een nieuwe beleidsadviseur of -ondersteuner
moet worden gezocht.
10. Rondje langs de werkgroepen:
a. Jeugd
Op 22 juni is er weer een ambtelijk overleg.
b. Participatie
Het verslag van het gesprek met Werkkracht is doorgestuurd.
c. Wmo
Vanmiddag is werkgroep geweest. Projectplan voor onafhankelijke inwonersondersteuning (OIO) is
ontwikkeld en goedgekeurd. Margot maakt een verslag van alle overige onderwerpen die zijn
besproken en stuurt dit door.
d. Sociale Basis
Dit is een thema dat ons allemaal treft. Het verzoek aan allen is het verslag goed te lezen en input te
geven.
e. Transformatie
Binnenkort is weer ambtelijke werkgroep overleg.
11. Rondvraag
Een vraag is of iedereen de Nieuwsbrief landelijke koepel Adviesraden ontvangt. Ja, iedereen ontvangt
deze persoonlijk.
Een vraag is of iedereen ook de Nieuwsbrief Zorgbelang Inclusief.ontvangt. Niet iedereen, dus Johannes
stuurt deze door en meldt ons af voor de aankomende bijeenkomst.
Het verzoek aan iedereen is de vakanties door te geven aan Bernadette. Zij verwerkt dit in een schema.
12. Sluiting
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