
 
 

Uitnodiging voor de ASD vergadering te houden op: woensdag 29 maart 2017. Aanvang 

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

Oedenrode, Parallelle zaal/instructieruimte 1.54. 

 

                                   Agenda 
03.01 Opening en mededelingen. 

 Til van de Berg is tot mei afwezig.  

 Aanwezig namens de gemeente Meierijstad: Eus Witlox, 

wethouder; Menno Roozendaal, wethouder; Mevr. Kitty de Laat, 

directeur Sociaal Maatschappelijk; de heer Gerrit Hagoort, 

Strategisch Adviseur Sociaal Domein.  

  

03.02 Notulen vergadering maandag 20 februari  2017. 

Notulen is toegezonden bij mail van donderdag 2 maart 2017. 

  

03.03 Stand van zaken kennisgroepen. 

 Mededelingen / inbreng agendapunten vanuit de kennisgroepen. 

  

03.04 Kennismakingsronde.  

  

03.05 Installatie leden ASD Meierijstad. 

  

03.06  Toelichting vanuit de gemeente. 

  

03.07 Ingebrachte onderwerpen ter bespreking 

Algemeen 

 Hoe kijken de wethouders tegen de ASD aan? Wat zijn hun 

verwachtingen? 

 Praktische afspraken inzake communicatie ASD c.q. kennisgroepen  

met de gemeente. 

Jeugd/onderwijs 

 Welke knelpunten waren er binnen het domein Jeugd in 2016 in de 

afzonderlijke gemeentes van Meierijstad? 

 De transitie van de Jeugdzorg heeft plaatsgevonden in 2015. Wat 

waren de knelpunten, zijn deze opgelost, hoe is de stand van zaken 

nu? 

 Wat is het beleid ten aanzien van jongeren die hulp krijgen als ze 17 

jaar zijn en 18 jaar worden? Hoe gaat het dan verder? 

 Wat staat er op de agenda op het beleidsterrein Jeugd en onderwijs 

in 2017? 

 Basisteams: verloopt dit goed? Hoe is de afstemming met 

huisarts/onderwijs? 

 Graag willen wij de rapportage van de leerplichtambtenaar over 



2016 ontvangen. 

 Blijven de voorzieningen in de verschillende kernen (zoals CJG) 

bestaan of worden deze gebundeld? 

Participatie 

 Brief ASD van 20 febr. 2017 inzake dienstverlening Sociale Dienst 

Meierijstad. 

WMO 

 Hoe heeft de gemeente Meierijstad geborgd dat de klachtenproce-

dure goed bereikbaar is en er personeel zit met genoeg bagage om 

de vragen op een adequate manier te kunnen afhandelen? 

 De ASD vindt het van belang dat in de gemeente Meierijstad de 

gelden vanuit het rijk ten faveure van de WMO worden geoormerkt 

opdat we weten waar de gelden aan besteed worden. 

  

03.08 Rondvraag 

 Reactie op het collegeprogramma. Te behandelen in onze 

vergadering van 24 april 2017. 

 Maandag 8 mei 3
e
 introductiebijeenkomst. Aanvang 20.30 uur. 

 Wie is wie. 

  

03.09 Vaststellen datum volgende vergadering. 

 Maandag 24 april 2017. 

  

03.10 Foto moment 

  

03.11 Sluiting. 

 

Jan de Ruijter, secretaris. 


