
 
 
 
Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 20 februari 2017 
 
Aanwezig: P. van Dieperbeek (voorzitter), J. de Ruijter (secretaris/penningmeester), E. Bunk, G. 
Ennen, M. van Grinsven, M. van Goor, P. Kuijs, S. Scheepers, J. Schut, J. Slagers, J. Sleegers, H. 
Verkuijlen 
Afwezig met kennisgeving: T. van de Berg, F. van Bergen, P. Bok 
Afwezig zonder kennisgeving: H. Mulder 
 
02.01   Opening en mededelingen 
P. van Dieperbeek heet allen welkom. Hij heet met name welkom Lian van Gemert, notulist en 
mevrouw Marieke de Roo, relatiemanager Medipoint.  
 
02.02 Introductie Medipoint 
Mw. Marieke de Roo, relatiemanager Medipoint B.V. is aanwezig omdat Medipoint voor te stellen. Zij 
zijn vanaf 1 januari de leverancier van en verzorger van onderhoud van wmo-hulpmiddelen in de 
gemeenten St. Oedenrode en Schijndel. Uiterlijk 1 april 2017 sluit Veghel aan. Het gaat o.a. om 
levering van  rolstoelen, scootmobielen en trapliften. De afspraak met de Gemeente Meierijstad is 
dat zij over 3 jaar alles hebben overgenomen van Welzorg. Dit gaat gefaseerd. Nieuwe aanvragen 
worden vanaf nu door Medipoint verzorgt. Als er al een hulpmiddel op het adres aanwezig is nemen 
zij dit over van Welzorg zodat er maar een leverancier is op een adres. Vanaf dit najaar beginnen zij 
met het vervangen van de oudste hulpmiddelen. Het informatie- en servicepunt voor de regio Meierij 
zal in Vught komen. Electrische hulpmiddelen krijgen een keer per jaar preventief onderhoud. 
Mevrouw De Roo geeft aan dat Medipoint al jaren ervaring heeft in deze markt, financieel gezond is 
(NPM Capital) is en in staat is om het complete contract binnen drie maanden over te nemen zonder 
aanloopproblemen. Over social return wordt nagedacht; er is contact met sociale bedrijven in de 
regio.  
Afgesproken wordt dat er twee keer per jaar contact zal zijn met de kennisgroep Wmo om 
ervaringen en signalen uit te wisselen. De kennisgroep zal een weergave van deze gesprekken 
inbrengen in deze vergadering. 
 
02.03 Stand van zaken kennisgroepen 
Dit agendapunt keert iedere vergadering terug op de agenda. Als er punten zijn die geagendeerd 
moeten worden deze -indien mogelijk- een week voor de eerstvolgende vergadering aanleveren bij J. 
de Ruijter. 
 
P. van Dieperbeek heeft nog geen afspraken kunnen maken met de betreffende wethouders en de 
budgetten zijn nog niet beschikbaar. Woensdag a.s. staat een gesprek gepland.  
 
- kennisgroep Wmo: komen op 1 maart bij elkaar. Er is een presentatie gemaakt voor deze 
bijeenkomst. Afspraak is dat deze presentatie ook in deze vergadering wordt getoond. 
 
- kennisgroep Participatie: veel strubbelingen in de aanloop ten aanzien van bereikbaarheid en 
bejegenen klanten. Geen goede communicatie over wijzigingen; gezegd dat er niets ging veranderen.  
De brief opgesteld gedateerd 15 februari 2017 ontvangen van H. Verkuijlen is gedeeld onder de 
leden van deze raad. Iedereen kan zich in de inhoud vinden en gaat akkoord met verzending van deze 
brief aan de Gemeente. P. van Dieperbeek zal deze brief/notitie dinsdag verzenden.   



 
- kennisgroep Migratie: Peter Kuijs moet vanaf basis gaan bouwen. Hij heeft dinsdag zijn eerste 
afspraak. 
 
- kennisgroep Jeugd/Onderwijs: zij hebben een notitie gedateerd 16 februari verspreid met hun 
actuele vragen.  
* de weg naar de Gemeente is via de heer Gerrit Hagoort, strategisch adviseur Sociaal Domein, 
(ghagoort@meierijstad.nl) een gesprek aanvragen met beleidsmedewerker. Hier deze medewerker 
kan  ook de vraag naar de sociale kaart gesteld worden. De sociale kaart kan heel omvangrijk zijn 
daarom wordt geadviseerd de kennisgroepen samen te stellen met sleutelfiguren. 
* M. van Grinsven mag de kennisgroep Onderwijs naar eigen inzicht vormgeven en inrichten. 
* budget voor bijeenkomst met kennisgroep uitgenodigd op 6 april bij De Noordkade: momenteel 
beschikt de raad ASD nog niet over een goedkeuring van de ingediende begroting en de daarbij 
behorende middelen. Er kunnen nu dus nog geen budgetten beschikbaar gesteld worden aan de 
kennisgroepen. Zolang er nog geen duidelijkheid is geldt de afspraak dat de kennisgroepen een 
begroting maken per activiteit en deze neerleggen bij P. van Dieperbeek/J. de Ruijter ter 
goedkeuring. 
Een vergaderzaal huren met koffie en thee in het Gemeentehuis in St. Oedenrode is gratis. Dit kan bij 
Anja Donkers: adonkers@meierijstad.nl.   
 
Deze ochtend is overleg geweest met F. van Bergen verantwoordelijk voor Communicatie. Kort wordt 
aangestipt: 
- gesproken is over website, er komen flyers en visitekaartjes; 
- als er een domeinnaam is zal ook het emailadres aangepast worden; 
- kennisgroepen krijgen ruimte voor publicatie op de site. Alles dat via deze weg geplaatst wordt 
  moet een akkoord hebben van het DB; 
- ideeën kunnen bij F. van Bergen neergelegd worden. 
 
Vaste leden van kennisgroepen moeten doorgegeven worden aan J. de Ruijter. Zij moeten een 
presentielijst tekenen.  
Projectgroep deelname kan eindig zijn dat wil zeggen dat daar niet per definitie een vergoeding 
tegenover staat. 
 
P. Kuijs adviseert de vergoedingswijze op papier te zetten en dit te agenderen.  
J. de Ruijter en P. van Dieperbeek bereiden een notitie/begroting voor na overleg met de gemeente 
over beschikbare budget. 
 
02.04  Terugkoppeling kennismakingsgesprek gemeente Meierijstad 
Mw. Kitty de Laat en dhr. Gerrit Hagoort gaven aan zoekende te zijn hoe de ASD kan gaan 
functioneren. Aanwezigen hebben de geschiedenis toegelicht. Mw. De Laat en dhr. Hagoort opperde 
de seniorenraad en de sportraad ook op te nemen in de ASD. Dhr. Dieperbeek heeft aangegeven 
eerst duidelijkheid te willen hebben met de benoemde groepen. Beide raden hoeven de ASD niet in 
de weg te staan en kunnen nu afzonderlijk functioneren. 
 
De volgende vergadering zal mw. De Laat, themadirecteur Sociaal Maatschappelijk, aanwezig zijn. 
Vragen aan haar graag tijdig –een week voor de vergadering- inleveren bij J. de Ruijter. 
 
02.05 Verzoek overleg in verband met woonvisie 
Aan de orde is de vraag of we vanaf het begin mee willen denken over ontwikkeling van nieuw beleid 
of aan het einde een beoordelende en toetsende rol willen vervullen. Alle aanwezige zijn van mening 
dat vanaf het begin meedenken het meest effectief is.  P. van Dieperbeek zal dit zo communiceren.  
M.  van Grinsven biedt zich aan om dit op zich te nemen. 
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02.06  Wat te doen  met inkomende nieuwsbrieven, mails, vakbladen, uitnodigingen en verslagen enz. 
Om iedereen te bereiken en geen overvolle mailboxen te krijgen worden er een tweetal ideeën 
voorgedragen: 
- deze koppelen aan de site zodat ieder lid zijn artikelen enz. kan lezen 
- deze informatie opslaan in bijvoorbeeld een programma als Dropbox waar ieder lid zijn informatie 
kan selecteren en eventueel op eigen pc kan opslaan en/of bewerken. WMO-Magazine (betaald 
abonnement) wordt genoemd. P. van Dieperbeek zal hier naar kijken. Tot dat er een beslissing is 
genomen krijgt iedereen alles per e-mail. 
 
02.07  Coalitieakkoord Meierijstad 
Voorstel dit akkoord eerst te agenderen bij de kennisgroepen. Aandachtspunten en reacties 
verzamelen en dan een week voor de volgende bijeenkomst aanleveren bij J. de Ruijter. Hij bundelt 
en agendeert voor de volgende vergadering. 
 
02.08  Evaluatie eerste introductiebijeenkomst  
Opgemerkt wordt o.a.:  
- positieve insteek en verhelderend; 
- terug in de geschiedenis was niet noodzakelijk geweest belangrijker is de situatie nu en de 
toekomst; 
- het is een goede manier om een gelijk startpunt te creëren.  
 
02.09 Rondvraag 
- M. van Goor: hoe gaan we om met regiobijeenkomsten zoals als bijvoorbeeld voorheen BUSVOL en 
de pilots om werkgroepen samen te stellen vanuit diverse gemeenten. 
In maart gaan P. van Dieperbeek en J. de Ruijter naar het voorzittersoverleg van BUSVOL om kennis 
te maken. Het verslag van deze bijeenkomst zal verspreid worden onder de leden. H. Verkuijlen 
merkt op dat van het middagdeel van de BUSVOL-bijeenkomsten geen verslag gemaakt worden 
daardoor lijkt het heel vrijblijvend.  
- H. Verkuijlen: formulierenbrigade is er niet meer. P. van Dieperbeek vraagt dit na. 
 
02.10 Vaststellen volgende vergadering 
Volgende vergadering: 29 maart a.s. 
 
02.11 Sluiting 
Om 21.30 sluit de P. Dieperbeek de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Besluitenlijst ASD Meierijstad 
 
- allen punten die geagendeerd kunnen worden op agenda een week voor volgende 

vergadering aanleveren bij J. de Ruijter (20-02-2017) 
 
- PvD/JdR  Afspraak maken met Gemeente over begroting (20-02-2017) 
 Begroting kennisgroepen opstellen (20-02-2017) 
 Notitie vergoedingen leden kennisgroepen en projectgroepen opstellen (20-02-17) 
 
- kg Wmo  presentatie voor kennisgroepleden agenderen op Raadsvergadering (20-02-17) 
 
- PvD versturen brief van kennisgroep Participatie d.d. 15-02-2017 aan Gemeente (20-02-17) 
 
- allen/PvD meedenken ontwikkeling nieuw beleid vanaf begin – communiceren aan Gemeente  
 (20-02-17) 
 
-  PvD/JdR wijze van doorsturen alle inkomende stukken aan leden (20-02-17) 
 
- allen Coalitieakkoord Meierijstad bespreken in kennisgroepen (20-02-17) 
 
- PvD/JdR Voortgang deelname aan regionale activiteiten (20-02-17) 
 
- PvD vraagt na formulierenbrigade wg Participatie (20-02-17) 
 
 
 
 
 


