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Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 13 september 2017 
 
 
Aanwezig: P. van Dieperbeek (voorzitter), J. de Ruijter (secretaris/penningmeester) F. van Bergen, 
T. van den Berg, P. Bok, E. Bunk, M. van Grinsven, M. van Goor, H. Mulder, S. Scheepers, J. Schut, 
J. Slagers, J. Sleegers, H. Verkuijlen 
 
Afwezig:  G. Ennen en H. Mulder 
 
 
01 Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en geeft aan verheugd te zijn met ieders aanwezigheid tijdens de 
eerste vergadering na de vakantieperiode. De afmeldingen voor deze vergaderingen worden gemeld.  
 
Mededelingen vanuit de vergaderingen: 
- de bereikbaarheid van het telefoonnummer 14 0413 wordt nog niet door iedereen als goed 
ervaren; omdat de ervaringen wisselend zijn wordt hier geen actie op ondernomen.  
 
02 Notulen vergadering woensdag 26 juni 2017 
Tekstueel: 
-  pag. 3, agendapunt 06, regel 8: periodieke bedrag per maand 
Naar aanleiding van:  
- pag. 4, agendapunt 06, tweede bullet: concept Verordening ASD Meierijstad staat op de agenda van 
de commissievergadering Meierijstad van 14 september a.s.  
De notulen worden met inachtneming van bovenstaande vastgesteld.  
De afsprakenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
 
03 Ingekomen stukken (ter kennisname) 
Naar aanleiding van het aanbod van trainingen/cursussen dat binnenkomt benadrukt de voorzitter 
dat hij met betrekking tot de kosten een beroep doet op ieders verantwoordelijkheid. Afgesproken 
wordt dat inschrijving/aanmelding voor cursussen met hoge kosten in overleg met de voorzitter 
gebeurt.  
 
04 Uitgaande stukken 
- 
 
05 Stand van zaken kennisgroepen 
Kennisgroep Participatie 
- De voortgang rondom zaken als bereikbaarheid gemeente, inrichten sociale dienst en 
achterstanden was niet goed zichtbaar bij de kennisgroep. De gemeente heeft na deze signalering 
kenbaar gemaakt graag samen op te trekken: er is een werkgroepje opgericht om voortgang en 
andere bottlenecks te bespreken. 
- Tot de verbazing van de kennisgroep is gebleken dat de gemeente Boekel de verordening 
Participatie nog niet heeft vastgesteld.  
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- De kennisgroep wacht op de wijziging van de participatieverordening 2017 van de gemeente 
Meierijstad, toegezegd door de heer Van den Knoop. 
 
Kennisgroep Jeugd en Onderwijs 
- Op 5 oktober a.s. staat een afspraak met de wethouders Van der Pas en Roozendaal en 
beleidsambtenaren. 
- De kennisgroep zal zich splitsen in twee kennisgroepen.  Op 4 oktober zal de kennisgroep Onderwijs 
voor de eerste keer bijeenkomen. De kennisgroep Jeugd moet nog verder vorm krijgen. De 
vergadering gaat akkoord met de splitsing. 
- Er staan gesprekken met Skipov en Taalvijver gepland. 
- De eerste contacten met het basisteam Jeugd en Gezin zijn gelegd. 
 
Kennisgroep Wmo 
- Er is een notitie over processen binnen de kennisgroep opgesteld door M. van Goor en M. 
Appeldoorn. Deze wordt in de kennisgroep besproken en later aan de ASD voorgelegd. 
 
In het algemeen wordt gesteld dat er erg veel uitnodigingen binnenkomen vanuit diverse hoeken. De 
secretaris heeft toezegging van de gemeente op korte termijn een overzicht te ontvangen waarin 
aangegeven staat bij welke verbanden Meierijstad aangesloten is. Dit zal duidelijkheid scheppen en 
een gerichtere selectie mogelijk maken. 
 
Afgesproken wordt dat de kennisgroepen Wmo en de kennisgroep GGZ/Verslavingszorg gezamenlijk 
zullen kijken of zij samen als één kennisgroep verdergaan. 
 
Kennisgroep GGZ/Verslavingszorg 
H. Mulder heeft vandaag een e-mail gestuurd aan de secretaris waarin hij zich afmeldt voor de 
vergadering en uiteenzet wat er binnen de kennisgroep actueel is. Kort samengevat: een ‘klantreis’ 
binnen GGZ met Zouhair El Yassine , 2de kamerlid VVD. Verder heeft E. Witlox kennisgemaakt met HIC 
en wil H. Mulder El Refugio onder de aandacht brengen bij Meierijstad. 
 
Kennisgroep Migranten 
Voorgesteld wordt dat deze kennisgroep aansluit bij de kennisgroep Participatie. Mevrouw F. Dingil, 
kennisgroeplid, wordt door de kennisgroep Participatie benaderd om bij hen aan te sluiten namens 
de migranten. 
 
06. Bestuurlijke planning 
De Bestuurlijke planning Meierijstad 2017 wordt vanaf nu iedere vergadering geagendeerd.  
Het DB zal aan de heer Hagoort vragen de ASD op te nemen in dit overzicht.  
 
Op 3 oktober a.s. heeft er een extra beeldvormende avond plaats met als thema Sociaal Domein 
(inclusief armoedebestrijding). De heer Hagoort wil graag vanuit het DB en vanuit iedere kennisgroep 
een afgevaardigde die ervaringen en stand van zaken kan toelichten op deze avond. De voorzitter zal 
dit op zich nemen namens het DB. Vanuit de kennisgroepen: M. van Grinsven, J. Slagers, T. van den 
Berg, J. Schut. Iedereen is welkom op deze openbare avond. 
 
Gezien de onderwerpen voor de Raadsvergadering 7 december a.s. wil de ASD van tevoren nog 
spreken met de wethouders. De voorzitter nodigt de betrokken wethouders uit voor de vergadering 
van november.  
 
07. Visienota ASD Meierijstad 
De Visienota ASD Meierijstad wordt vastgesteld. 
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De nota zal officieel worden aangeboden aan het College van B&W, contactambtenaren Meierijstad, 
Boekel en Bernheze, Seniorenraad Meierijstad en aan de stichting Toegankelijkheid Meierijstad door 
het DB. 
De leden van de ASD zullen dit document opnieuw per e-mail ontvangen (na taalfoutcorrectie) om 
het door te sturen aan de leden van kennisgroepen. 
 
08. Aanzet jaarverslag 2017 
Om een (kort) jaarverslag op te kunnen stellen verzoekt de voorzitter de kennisgroepen vóór de 
vergadering van januari een document aan te leveren waarin staat: wat gedaan in 2017, welke 
contacten gelegd, welke onderwerpen besproken en welke actiepunten zijn er. Het DB zal de 
positionering van de ASD voor haar rekening nemen. 
 
09. Financiën 
De begroting 2018 wordt toegelicht en ongewijzigd vastgesteld. De begroting kan bij de gemeente 
worden ingediend.  
 
De afspraken die in 2017 vastgelegd worden drukken nog op de begroting van 2017. 
 
Vanaf 2018 zal aan iedere kennisgroep gevraagd worden een eigen begroting in te dienen bij de 
secretaris. Die deze zal samenbrengen tot een begroting. 
 
10. Informatie Website/Communicatie 
- Zodra de indelingen van de kennisgroepen definitief is zal F. van Bergen de noodzakelijke 
wijzigingen op de site doorvoeren en kan er gekeken worden naar behoefte visitekaartjes. 
- Er ontbreken nog korte tekst voor de site. Het verzoek om deze zo snel mogelijk aan te leveren. 
Opgemerkt wordt dat deze tekst de basis kan vormen voor de aan te leveren bijdrage aan het 
jaarverslag 2017. 
- Gevraagd wordt binnen de kennisgroepen te kijken naar de indeling van Dropbox en voorkeuren 
terug te koppelen aan de secretaris. 
- Volgende vergadering zal aandacht besteed worden aan social media. 
 
Aanvulling op agenda:  
10 a PECAN 
Doel, visie en uitvoering Platform Cliëntenparticipatie Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant (PCAN) 
zijn ontvangen inclusief die notulen van 12-07-2017. Afgesproken wordt dat de kennisgroep 
Participatie de vergaderingen van dit platform (3x/jr.) zal bijwonen. 
10 b Afstudeeronderzoek  
Er is een verzoek tot medewerking aan een afstudeeronderzoek door J. Elbers, in opdracht van de 
Adviesraden Sociaal Domein ‘Noord Noordoost Brabant’, binnengekomen. De voorzitter neemt dit op 
zich. 
10 c Verzoek van H. Beltman  
Dhr. Beltman verzoekt om contact en invullen van vragenlijst betreffende programma ‘Aandacht 
voor iedereen’. J. Sleegers legt contact. 
 
11. Rondvraag 
- J. Slagers: Cliëntenraad Oosterpoort Jeugd 18+ staat onder druk. Kennisgroep Jeugd neemt dit mee. 
- F. van Bergen: ontvangt graag verslagen en foto’s voor website. Zij is bereid dit zelf te verzorgen. 
- J. Schut: op 25 september a.s. is de eerste bijeenkomst klankbordgroep Woonvisie. Belangrijk 
hierbij betrokken te zijn. J. Schut en M. van Grinsven gaan namens ASD. 
 
12. Vaststellen volgende vergadering 
- Volgende ASD vergadering woensdag 25 oktober 2017. 
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13  Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
Voor akkoord getekend op: 
 
 
 
P.H.F.M. van Dieperbeek    J. de Ruijter 
voorzitter      secretaris 
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Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 

Nr. Wie Afspraak Afspraak  
gemaakt  

1 alle kgroepen Aanleveren korte inleidende tekst t.b.v. website 24-04-17 

2 secr. Dropbox klaar maken voor gebruik 31-05-17 

3 alle kgroepen Aanleveren bankgegevens van kg.leden  bij 
secretaris 

31-05-17 

4 MvGo Gedachten werkwijze wg Wmo verspreiden 26-06-17 

5 Kg GGZ/VZorg/DB Agenderen 24-u bereikbaarheid  26-06-17 

6 DB Voortgang wg. Migratie 26-06-17 

7 E. Witlox/G. Hagoort Evt. boete Wmo navragen 
Overzicht huidige inkoopcombinaties gemeente 
Actuele Bestuurlijke planning aan ASDM versturen 
Opstellen jaarplanning contacten ASDM en 
kennisgroepen  
Verordening ASDM juridisch checken art. 2 

26-06-17 

8 DB Opstellen lijst van aftreden ASDM 26-06-17 

9 Wmo en 
GGZ/Verslavingsz 

Verdergaan als één kennisgroep gezamenlijk 
bekijken 

13-09-17 

10  Kg. Participatie Mevrouw F. Dingil benaderen 13-09-17 

11  DB Wethouders uitnodigen voor vergadering nov. 13-09-17 

12 Allge kgroepen Tekst aanleveren vóór de vergadering v. jan. 2018 13-09-17 

 
 
 
 


