
 
 

 

Uitnodiging voor de ASD vergadering te houden op: woensdag 31 mei 2017. Aanvang 

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

Oedenrode, VERGADERZAAL 1.20 

 

 

                                   Agenda 
01 Opening en mededelingen. 

 Verhoging contributie Koepel Adviesraden Sociaal Domein  

  

02 Notulen vergadering maandag 24 april 2017. 

Notulen is toegezonden bij mail van maandag 8 mei  2017. 

  

03 Ingekomen stukken. 

Ter kennisname:  

 De gemeente heeft laten weten dat de openbare besluitenlijsten en 

de persberichten worden gepubliceerd op de website van 

Meierijstad. De gemeente kent geen verzendlijsten.  

 Sheets 3
e
 werkbijeenkomst 8mei 2017 (mail 9 mei 2017) 

 PowerPointpresentatie koers WSD doorgemaild naar de 

kennisgroepen Participatie en WMO (mail 10 mei 2017) 

 lijst met namen van de contactpersonen binnen de gemeente 

Meierijstad (mail 10 mei 2017) 

 plan van aanpak om te komen tot een woonvisie voor Meierijstad. 

Het betreft een plan van aanpak voor de verkenningsfase in het 

proces dat leidt naar de totstandkoming van de woonvisie.  (mail 11 

mei 2017) 

 Uitnodiging themabijeenkomst “zorginkoop door gemeenten” woe 

14 juni in Oss. (mail van 16 mei 2016) 

 Vooraankondiging uitwisselingsbijeenkomst adviesraden Nrd-O Br 

vrijdag 27 okt.  

 Zorgvisie nader toegelicht. Artikel over wat de WMO 2015 en 

Jeugdwet zeggen over aanbesteden  (mail van 21 mei 2017) 

 Resultaten monitor gemeentelijke adviesraden Sociaal Domein (zie 

bijlage) 

  

04 Uitgaande stukken 

 Definitieve reactie op het coalitieakkoord. (mail 29-04-2017) 

 Advies WSD/SW (zie punt 07) 

  

05 Stand van zaken kennisgroepen. 

 Ingekomen notulen; 

 Wat speelt er; 



 Voorgenomen acties.  

  

06 Presentatie WMO door Peter Bok 

  

07 Advies WSD/SW van de kennisgroepen Participatie en WMO. (Zie bijlage) 

  

08 Terugkoppeling overleg kennisgroep WMO met de Stichting Toegankelijk-

heid Meierijstad (18 mei) en de Seniorenraad Meierijstad (31 mei) 

  

09 Informatie Website / Communicatie 

 Uitgebrachte adviezen 

 Wensen dropbox. 

  

10 Collegewerkprogramma “Mijlpalen van Meierijstad” 

 Zie mail + bijlage van 18 mei 2017.   

Tevens hierbij te betrekken ons eerder advies over het 

coalitieakkoord. (zie mail van 29-04-2017). 

Onze reactie dient uiterlijk 22 juni te zijn aangeboden. 

  

11 Declaratieformulier / Presentielijst 

Zie bijlagen (presentielijst voorbeeld kennisgroep jeugd-onderwijs) 

  

12 Evaluatie en voorbereiding 4
e
 werkbijeenkomst 

  

13 Rondvraag 

 Aanzet beleidsplan 

  

14 Vaststellen datum volgende vergadering. 

 Volgens de planning is de volgende vergadering reeds op maandag 

19 juni. Gezien de korte tussenliggende periode wordt voorgesteld 

de vergadering te verplaatsen naar maandag 26 juni. 

  

15 Sluiting. 

 

 

Jan de Ruijter, secretaris. 


