
 
 
  
Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 24 april 2017 
 
 
Aanwezig: P. van Dieperbeek (voorzitter), P. Bok, F. van Bergen, E. Bunk, G. Ennen, M. van Grinsven, 
M. van Goor, H. Mulder, J. Schut, J. Slagers, J. Sleegers, H. Verkuijlen, T. van de Berg 
 
Afwezig met kennisgeving: J. de Ruijter (secretaris/penningmeester), S. Scheepers, P. Kuijs 
 
01. Opening en mededelingen 
P. van Dieperbeek opent de vergadering. Een bijzonder welkom aan mevrouw Til van de Berg.  
J. de Ruijter is vandaag geopereerd vanwege problemen met het netvlies van een van de ogen.  
P. van Dieperbeek zorgt voor een kaart namens de ASD.  
 
T. van de Berg stelt zich voor. Zij heeft eerder al kennisgemaakt met de ASD-leden van de 
kennisgroep Wmo. Zij wordt ook lid van de kennisgroep GGZ. Er volgt een korte voorstelronde. 
 
02. Notulen vergadering woensdag 29 maart 2017 
Opmerkingen/aanvullingen tekstueel en inhoudelijk: 
- 03.01 P. van Dieperbeek merkt op dat de e-mailadressen goed gebruikt worden. 
- 03.06, eerste alinea: de contactpersonen binnen de gemeente voor de kennisgroepen zijn nog niet 
bekend. P. van Dieperbeek doet navraag.  
-03.06, vijfde alinea, derde aandachtstreep: aanpassing tekst ‘of deze samen kunnen…’. 
 
Met inachtneming van bovenstaande worden de notulen vastgesteld. 
 
Afsprakenlijst: 
1.  begrotingsitems: deze vergadering geagendeerd 
2.  presentatie kennisgroep Wmo naar vergadering 31 mei a.s. 
3.  coalitieakkoord: deze vergadering geagendeerd 
4.  notulen Busvol nog niet ontvangen; voortgang deelname schuift door naar latere vergadering 
5.  website: deze vergadering geagendeerd 
6. wijze kanaliseren informatiestroom: schuift door 
7. verslagen kennisgroepbijeenkomsten naar DB: gebeurd 
 
03. Ingekomen stukken 
- N.a.v. e-mail d.d. 07-03 jl. van F. Sanders, lid kennisgroep Wmo wordt opgemerkt dat de beoogde 
weg van deze signalen is: eerst intern in de kennisgroep bespreken en daarna indien noodzakelijk 
door de vertegenwoordigers van de Wmo-kennisgroep in deze vergadering inbrengen. Dus geen 
individuele berichtgeving van een kennisgroeplid richting deze vergadering. 
- N.a.v. brief G. Brouwer d.d. 05-04 jl. merkt H. Verkuijlen op dat dit iets genuanceerder ligt. Dit is 
afgehandeld in samenspraak met de gemeente.  
- M. van Goor licht zijn schrijven toe. Alleen de laatste bijeenkomst was niet iedere gemeente 
vertegenwoordigd. 
- P. Bok vraagt of er nog een reactie is binnengekomen op de motie van P. Verbraak. DB vraagt dit na. 
 
Communicatie: de post die binnenkomt bij het DB gaat in principe naar de ASD-leden en/of 
rechtstreeks naar de leden van de betreffende kennisgroepen.  
 



 
04. Stand van zaken kennisgroepen 
Kennisgroep Participatie 
Door de dienstverleningsovereenkomst die de gemeente heeft gesloten met de gemeenten Boekel 
en Bernheze is de rol van de kennisgroep ingewikkelder. Bernheze en Boekel hebben ook een ASD 
waar de leden van deze kennisgroep een advies aan uit kunnen brengen. De betreffende leden zijn  
hier de verbindende partij; niet de ASD Meierijstad. De ASD Meierijstad adviseert alleen aan de 
gemeente Meierijstad. Morgen is er een afspraak met alle betrokkenen.  
Binnen de gemeente Meierijstad ligt de afspraak dat deze kennisgroep rechtstreeks met de 
ambtenaren mag communiceren over de dienstverlening. 
In het kader van PGB: er zijn nog geen beslissingen verstuurd. Er zijn inmiddels bij de gemeente 
mensen aangenomen om achterstanden weg te werken. 
 
Kennisgroep Jeugd en kennisgroep Onderwijs 
Op 29 maart heeft de aftrap plaatsgehad. Er werd tijdens deze bijeenkomst veel gesproken over de 
subsidiegelden. De aanwezigen vertegenwoordigden maar een beperkte deel van de doelgroep. Het 
is een erg breed terrein Jeugd en Onderwijs. De leidraad is dat een kennisgroep uit ongeveer tien 
personen bestaat. Het is nog uitvinden hoe je een goede kennisgroep opbouwt. P. van Dieperbeek 
geeft aan dat er kennisgroepen ook gewerkt kan worden met projectgroepen; groepen bestaande uit 
mensen die ervaring hebben met/kennis hebben van een bepaald onderwerp. Deze groepen kunnen 
na afronding van het onderwerp weer uiteen vallen. 
Er is tot nu toe weinig voeding vanuit de gemeente. 
De overdrachtsnotitie vanuit de werkgroep Jeugd Schijndel is een goed stuk. Het voornemen is om 
dit voor alle voormalige gemeentes op te stellen. 
 
Kennisgroep GGZ  
- De (naam van de) kennisgroep wordt uitgebreid met Verslavingszorg. 
- H. Mulder heeft vanuit de GGZ N-O Brabant een afspraak met de Tweede Kamer (VVD) over o.a. de 
bereikbaarheid en beschikbaarheid binnen de GGZ.  
- Aandacht voor verwarde personen en suïcides en financiering van de hulpverlening. Vivianne 
Viguurs, hoofd communicatie GGZ NO-Brabant is bekend met ketenaanpak personen met verward 
gedrag in Oost-Brabant, zij heeft een toelichting gegeven aan de kennisgroepen Wmo en Jeugd.  
- Het voornemen is wethouder Witlox uit te nodigen om op Huize Padua kennis te maken met het 
HIC-project (High & Intensive Care). Om kennis te maken met het project en de zorgen rondom 
toeleiding naar woning en werk met hem te bespreken. 
- De psycholance rijdt in dit werkgebied. 
 
Kennisgroep Wmo 
De kennisgroep Wmo komt morgen bijeen. De groep heeft meer mensen nodig en is bezig status te 
verwerven. Er zullen werkgroepen zoals bijv. mantelzorg, bereikbaarheid/vervoer en klachten en 
combinaties hiervan samengesteld worden die autonoom functioneren binnen de kennisgroep.  
P. van Dieperbeek adviseert de kennisgroepen het eerste jaar te zoeken naar een goede 
positionering. 
M. op ’t Hoog heeft zich afgemeld. 
 
Kennisgroep Migratie 
Vanwege afwezigheid van P. Kuijs geen terugkoppeling. 
 
 
05. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad, april 2017 concept 
P. van Dieperbeek ligt toe hoe het reglement tot stand is gekomen. 
n.a.v. 1.1. Vicevoorzitter is er nog niet 
1.2 b: laten vervallen 
dubbeling: art. 1 en art. 5a (FvB) 



5.d. maximaal vervangen door gemiddeld 
Art. 4 lid 3 en art. 4d lid 1 dubbeling 
Art. 4b: er is nu geen vicevoorzitter  
Art. 4b lid 2 wordt 4a lid 6 (vicevoorzitter wordt voorzitter) 
Art. 5 lid 5: ‘van’ de raad 
Art. 6 lid 2: zittingsduur FvB kijkt naar de formulering: niet de hele raad in één keer i.v.m. kennis- en 
ervaringsverlies 
Art. 7 lid 2c: regelindeling (return invoegen) 
Art. 9 handhaven 
Art. 12: nu vaststellen volgend jaar opnieuw bespreken. 
 
Gemaakte opmerkingen bij het reglement: 
- 10 leden per kennisgroep is niet altijd voldoende. Afgesproken wordt na een jaar te evalueren. 
- reiskosten buiten de gemeente mogen gedeclareerd worden 
- vergoedingen werkgroepen nog niet vastgelegd. 
 
P. van Dieperbeek en F. van Bergen passen het huishoudelijk reglement aan. Het aangepaste 
document wordt verspreid onder de ASD-leden. 
 
6. Begroting 2017  
De werkbegroting 2017 met toelichting is toegestuurd. 
- Eventuele presentiegelden werkgroepenleden zijn hierin niet specifiek benoemd. Deze moeten 
vooralsnog uit de toegekende budgetten worden vergoed.  
- Ook eventuele administratieve ondersteuning moet uit de toegekende budgetten worden vergoed. 
De gemeente stelt geen ambtelijke ondersteuning beschikbaar.  
  
Na  een jaar ervaring zal de balans opgemaakt worden en de financiën besproken worden met alle 
partijen.  
J. Sleegers merkt op de voor 1 juli de begroting voor 2018 ingediend moet zijn bij de gemeente. 
 
J. de Ruijter zorgt voor declaratieformulieren. De vrijwilligersvergoeding voor de DB- en ASD-leden 
zal hij per kwartaal overmaken. Hiervoor hoeft geen declaratie ingediend te worden. Bij grote en 
incidentele uitgaven vooraf contact leggen met J. de Ruijter. 
 
Het voorliggende werkbegroting met toelichting wordt aangenomen. Het DB signaleert indien nodig. 
 
7. Coalitieakkoord Meierijstad (als bijlage verstrekt bij de agenda van 20 februari jl.) 
De reacties uit de kennisgroepen, die laat zijn binnengekomen, zal P. van Dieperbeek alsnog 
verwerken en per e-mail doorsturen aan de gemeente en de ASD. 
 
8. Terugkoppeling gesprek gemeente donderdag 20 april 2017 met de heer Hagoort 
- De Gemeente heeft toegezegd de financiële middelen ASDM met voorrang beschikbaar te stellen. 
- Afspraken betreffende Participatie en Wmo worden in een verordening –niet in een convenant-  
vastgelegd en in de gemeenteraad vastgesteld. 
- In deze verordening wordt o.a. vastgelegd welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
de ASD heeft en hoe de communicatie met het college van B&W is geregeld. Dit staat in relatie met 
ons huishoudelijke reglement (zie agendapunt 05). 
Voorstel vanuit de gemeente is 4x/jaar overleg met portefeuillehouders en 4x/jaar overleg met 
kennisgroepen. De aanwezige leden geven aan zoveel als mogelijk in overleg te willen met de 
gemeente. P. van Dieperbeek heeft aangegeven dat er naast deze afspraak ook incidenteel –indien 
noodzakelijk- overleg mogelijk moet zijn. 
- Op korte termijn zullen er een tweetal adviesaanvragen binnenkomen: 



a. verzoek om reactie op het mijlpalendocument –vervolg op het coalitieakkoord- waarmee het 
college aan de slag gaat. In overleg met de kennisgroepen zal een reactie/advies worden opgesteld 
door het DB; 
b. toekomst van WSD: de uitnodiging wordt doorgestuurd aan de kennisgroepen Wmo en 
Participatie. 
 
09. Terugkoppeling kennismakingsgesprek met Seniorenraad Meierijstad en de stichting 
Toegankelijkheid Meierijstad. 
P. van Dieperbeek heeft hierover al een e-mail verstuurd (gedateerd 11 april jl. onderwerp: 
vergaderingen) aan de kennisgroep Wmo. Het is (vooralsnog) de bedoeling om te komen tot een 
goede samenwerking zodat we elkaar versterken. Het is de taak van de gemeente te kijken hoe zij er 
in de toekomst mee om willen gaan en eventueel te bemiddelen. P. van Dieperbeek vraagt de 
kennisgroep Wmo om afspraken te maken met beide partijen en hem hierbij te betrekken.  
 
09a. Stand van zaken website en e-mailadressen 
F. van Bergen licht de website toe. Zij heeft een tweetal vragen aan de kennisgroepen: 
- zij ontvangt graag een algemene inleidingstekst; 
- moeten de e-mailadressen van de kennisgroepen op de site geplaatst worden. 
Afspraken: 
- iedere kennisgroep zorgt zo spoedig mogelijk voor een algemene inleidingstekst; 
- de e-mailadressen van de kennisgroepen worden op de site geplaatst. 
De site wordt positief ontvangen. 
 
10. Wijziging vergaderschema, structureel overleg portefeuillehouder 
Wijzigingen in het vergaderschema: 
vergadering 06-09-17 wordt verplaatst naar 13-09-17; 
vergadering 09-10-17 wordt verplaatst naar 25-10-17; 
vergadering 08-11-17 wordt verplaatst naar 27-11-17. 
De zaalreserveringen moeten aangepast worden. 
 
Data structureel overleg met portefeuillehouder zijn nog niet bekend. 
P. van Dieperbeek/J. de Ruijter doet navraag. 
 
11.  Rondvraag 
M. van Grinsven: krijgt een hulphond die ze vanaf de volgende vergadering mee wil nemen. Iedereen 
gaat akkoord.. 
J. Slagers: e-mail I. van Gaal naar volgende vergadering. 
H. Mulder: GGZ Oost-Brabant Vakteam Veghel wil dagopvang realiseren voor GGZ cliënten. Hiervoor  
wordt contact opgenomen met het Pieter Bruegelhuis.  
Ook stadshobbywerkplaats heeft contact met Pieter Bruegelhuis. 
J. Sleegers: telefoonnummer WMO-Raad Veghel is nog actief. Voorgesteld wordt dit in overleg door 
te schakelen naar het algemene nummer van de gemeente. F. van Bergen handelt dit af. 
P. van Dieperbeek: attendeert nogmaals op de bijeenkomst van 8 mei a.s. met S. van de Broek en het 
daarbij behorende huiswerk. 
 
12. Volgende vergadering 
Woensdag 31 mei a.s. 
 
13. Sluiting 
P. van Dieperbeek dankt allen en sluit de vergadering. 
 
 
 
 



 
Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 
 
 
- kg Wmo  presentatie voor ASD-leden agenderen op Raadsvergadering 31 mei a.s. (20-02-17) 
 
- PvD/JdR Voortgang deelname aan regionale activiteiten wordt besproken met bespreking 

notulen van BUSVOL (20-02-17) 
 
- PvD/JdR Wijze kanaliseren informatiestroom aan leden (29-03-17) 
 
- PvD Navragen wie de contactpersonen zijn voor ASD vanuit de gemeente (24-04) 
 
- PvD Navragen bij de gemeente of er reacties zijn op de motie van P. Verbraak (24-04) 
 
- PvD/FvB Aanpassen Huishoudelijk Reglement en versturen (24-04) 
 
- JdR Declaratieformulieren opstellen (24-04) 
 
- PvD  Reacties op coalitieakkoord Meierijstad verwerken en versturen (24-04) 
 
- kg. Wmo Contact leggen met Seniorenraad en stichting Toegankelijkheid Meierijstad (24-04) 
 
- alle kg. Aanleveren korte tekst t.b.v. website (24-04) 
 
- FvB afhandelen telefoonnummer WMO-Raad Veghel (24-04) 
 
- JdR Aanpassen zaalreserveringen vanwege wijzigingen vergaderdata (24-04) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


