
 
 

 

Uitnodiging voor de ASD vergadering te houden op: maandag 24 april 2017. Aanvang 

19.30 uur in het Bestuurscentrum Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1, St. 

Oedenrode, Parallelle zaal/instructieruimte 1.54 

 

 

                                   Agenda 
01 Opening en mededelingen. 

 Susan Scheepers heeft zich afgemeld. Til van de Berg is tot mei 

afwezig.  

  

02 Notulen vergadering woensdag 29 maart  2017. 

Notulen is toegezonden bij mail van donderdag 13 april  2017. 

  

03 Ingekomen stukken. 

Ter kennisname:  

 Mail van Frits Sanders 7-3-2017 aan leden kennisgroep WMO  

inzake mantelzorgproblematiek bij het echtpaar V. Liempd in 

Schijndel.  (Zie bijlage); 

 Brief gemeente 22-3-2017. Reactie op onze brief inzake dienstver-

lening Sociale Dienst Meierijstad.  Brief is besproken met de 

kennisgroep participatie op dinsdag 28 maart 2017 (zie bijlage); 

 Brief gemeente. Beantwoording vragen Team Meierijstad inzake het 

vaststellen van nadere regels WMO-verordening. (zie bijlage). 

Tevens bijgevoegd reactie van Mart v. Goor; 

 Brief Ger Brouwer, lid team Sociaal Spreekuur 5-4-2017 inzake 

werkwijze Sociale Dienst; 

 Motie Team Meierijstad raadsverg 6-04-2017. "Iedereen kan mee 

doen" Inclusief beleid in Meierijstad, van meet af aan (Zie bijlage). 

Tevens bijgevoegd het betoog van het raadslid Verbraak (TM).      

De motie is niet aangenomen; 

 Mail gemeente 7-04-2017. Terugkoppeling stand van zaken ASD 

m.b.t. minimaregelingen. (zie bijlage). 

  

04 Stand van zaken kennisgroepen. 

 Ingekomen notulen; 

 Wat speelt er; 

 Voorgenomen acties.  

  

05 Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (april 

2017). Ter vaststelling. 

 Reglement bijgevoegd. 

  



06 Begroting 2017 ASD Meierijstad. Ter bespreking. 

 Begroting + toelichting bijgevoegd. 

  

07 Coalitieakkoord Meierijstad (als bijlage verstrekt bij de agenda van 20 

febr. 2017. 

 Korte reactie vanuit het bestuur volgt ter vergadering. 

  

08 Terugkoppeling gesprek gemeente donderdag 20 april 2017. (o.a. stand 

van zaken convenant). 

 De gemeente heeft laten weten dat het geen convenant wordt die we 

gaan afsluiten maar een verordening die in de raad moet. Dat is een 

wettelijke verplichting .  

  

09 Terugkoppeling kennismakingsgesprek met Seniorenraad Meierijstad en 

met de Stichting Toegankelijkheid Meierijstad. 

 Medegedeeld aan de kennisgroep WMO 11-04-2017. 

09a Stand van zaken website en e-mailadressen 

  

10 Wijziging vergaderschema / Structureel overleg Portefeuillehouder.  

  

11 Rondvraag. 

 3
e
 themabijeenkomst (met huiswerk) maandag 8 mei 2017. 

  

12 Vaststellen datum volgende vergadering. 

 Woensdag 31 mei 2017. 

  

13 Sluiting. 

 

 

Jan de Ruijter, secretaris. 


