
 
 
  
Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 29 maart 2017 
 
 
Aanwezig: P. van Dieperbeek (voorzitter), J. de Ruijter (secretaris/penningmeester), P. Bok, F. van 
Bergen, E. Bunk, G. Ennen, M. van Grinsven, M. van Goor, P. Kuijs, H. Mulder, S. Scheepers, J. Schut, 
J. Slagers, J. Sleegers, H. Verkuijlen 
Afwezig met kennisgeving: T. van de Berg 
 
 
03.01 Opening en mededelingen 
Voorzitter P. van Dieperbeek opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  
Verder heet hij de vertegenwoordigers van de Gemeente Meierijstad welkom  t.w. de heer Eus 
Witlox, wethouder; de heer Menno Roozendaal, wethouder;  de heer Gerrit Hagoort, Strategisch 
Adviseur Sociaal Domein en mw. Marion v. Roessel, communicatieadviseur.  
Mw. Kitty de Laat,  directeur Sociaal Maatschappelijk is verhinderd. Zij zal een van de komende 
vergaderingen bijwonen. 
 
Dit is een bijzondere vergadering omdat de installatie van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 
plaatsheeft. Daarnaast zal de wijze van samenwerking en de huidige stand van zaken besproken 
worden tussen ASD Meierijstad en Gemeente Meierijstad. 
 
 Mededelingen:  
- er is een nieuw e-mailadres: info@asdmeierijstad.nl voor externen.  
De interne adressen voorzitter@asdmeierijstad.nl en secretaris@asdmeierijstad.nl zijn in gebruik. De 
andere adressen zijn t.z.t. terug te vinden op de site. Deze adressen kunnen gebruikt worden voor 
intern mailverkeer. 
- de website wordt gebouwd en wordt later geagendeerd. 
 
03.02 Notulen vergadering maandag 20 februari 2017 
Opmerkingen/aanvullingen tekstueel en inhoudelijk: 
- 02.02 eerste regel: ‘omdat’ vervangen door ‘om’.  
- 02.03 presentatie kennisgroep Wmo wordt doorgeschoven naar volg. vergadering 
- 02.06 kanaliseren informatievoorziening: wordt doorgeschoven. Informatie wordt nog per e-mail 
aangereikt. 
- 02.07 ‘Coalitieakkoord’: herinnering dit document in de kennisgroepen aan de orde te stellen en 
reactie per kennisgroep aan J. de Ruijter toe te sturen uiterlijk een week voor de volgende 
vergadering. 
- 02.09 tweede aandachtstreepje: formulierenbrigade is ongewijzigd voortgezet. 
 
Met inachtneming van bovenstaande worden de notulen vastgesteld. 
 
03.03 Stand van zaken kennisgroepen 
P. van Dieperbeek geeft aan graag vastgestelde verslagen van de kennisgroepbijeenkomsten te 
ontvangen op het e-mailadres van de secretaris zodat het bestuur de ontwikkelingen binnen de 
groepen kan volgen. Zodra er besloten is hoe intern informatie gedeeld wordt, zullen de verslagen 
van de kennisgroepen voor iedereen beschikbaar komen. 
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03.04 Kennismakingsronde 
Alle aanwezigen stellen zich aan elkaar voor en geven hun betrokkenheid, kennis en ervaring aan met 
het werkterrein van de ASD. 
 
03.05 Installatie ASD Meierijstad 
Wethouder E. Witlox neemt het woord en benoemt deze memorabele bijeenkomst en spreekt zijn 
waardering uit aan de stuurgroep ASD Meierijstad i.o. In mei 2016 stelden de afzonderlijke Wmo-
Raden van de toenmalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint Oedenrode de B&W ’s op de hoogte 
van hun voornemen één raad te gaan vormen met het oog op de fusie van de gemeentes. In juli 2016 
omarmen de B&W ‘s het initiatief. Een stuurgroep bestaande uit een afvaardiging van de drie Wmo-
raden wordt samengesteld. Zij stellen het rapport ‘Eén voor allen, allen voor een’ op en werven de 
hier aanwezige kandidaten. Aan P. van Dieperbeek wordt gevraagd de stuurgroep te bedanken voor 
hun geweldige inzet en te complimenteren met het bereikte resultaat.  
  
De ASD Meierijstad is een belangrijk adviesorgaan voor het college van B&W. De raad geeft –
gevraagd en ongevraagd- advies aan het College; zij vormt de oren, ogen en voelsprieten van 
datgene dat speelt in samenleving van Meierijstad.  
De ASD Meierijstad zorgt voor integrale advisering en integrale medezeggenschap vanuit cliënt- en 
burgerperspectief. Hetgeen zal leiden tot hoger inzicht en vernieuwing en zal ruis voorkomen. 
De raad bestaat uit ervaringsdeskundigen van alle deelterreinen die verspreid in het gebied van 
Meierijstad wonen. Zij handelen onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak.   
Uitgesloten van lidmaatschap zijn dus: 
- leden van college, gemeenteraad of raadscommissie van de gemeente Meierijstad 
- ambtenaren van de gemeente Meierijstad 
- werknemers en bestuurders van een onderneming of instelling of zelfstandigen die in Meierijstad 
tegen betaling diensten aanbieden in het sociaal domein. 
 
Wethouder Witlox vraagt de aspirant leden te bedenken of zij voldoen aan bovenstaande punten. 
Vervolgens gaat hij over tot installatie van de aspirant-leden door hen allen persoonlijk om 
bevestiging te vragen van bovenstaande. Alle aanwezige leden worden benoemd als lid van de ASD 
Meierijstad.  
Bij twijfel in de toekomst over eigen positie t.o.v. de ASD Meierijstad wordt geadviseerd in overleg te 
gaan met elkaar en het bestuur.  
Wethouder Witlox wenst iedereen veel succes. 
 
P. van Dieperbeek neemt het woord dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en geeft aan dat hij 
verheugd te zijn dat de raad nu geïnstalleerd is.  Zijn ervaring tot nu toe is dat hier mensen bij elkaar 
zitten die het hart op de goede plaats hebben en mensen die willen gaan staan voor de belangen van 
de inwoners van Meierijstad. Ook hij vraagt de leden bij twijfel over ‘schuren’ van belangen contact 
op te nemen met het bestuur. 
Hij spreekt de hoop uit te kunnen komen tot praktische afspraken met korte lijnen in een informele 
sfeer met de gemeente. Hij zegt namens de raad toe zo praktisch mogelijk te handelen en vraagt dit 
ook van de gemeente. Het aangeven van tijdsplanning is een belangrijk onderdeel. 
Hij is verheugd met het mandaat en zal de publiciteit op zoeken om dit installatie bekend te maken 
onder de inwoners en andere belanghebbenden; bekendheid en zichtbaarheid is het eerste 
speerpunt. 
Hij sluit af met nogmaals dank uit te spreken aan de vertegenwoordigers van de gemeente en de 
uitspraak: “We gaan de ontwikkelingen nauwlettend volgen.” 
 
 
 
 



03.06  Toelichting vanuit de gemeente door de heer Hagoort 
Het College van B&W heeft besloten in te stemmen met de gevraagde middelen. Deze zullen 
volgende week overgemaakt worden en er zal een beschikking opgesteld worden. Verordening en 
convenant zijn on hold gezet. Het is van belang zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met 
anderen die zich binnen het sociaal domein bewegen zoals bijvoorbeeld de Seniorenraad. De 
gemeente wil convenanten graag op elkaar aanpassen en zal de ASD Meierijstad hierbij als 
uitgangspunt hanteren. Wellicht kan dit leiden tot uitbreiding van de kennisgroepen.  Er moet nog 
veel doorontwikkeld worden; er staat nog veel te doen met elkaar; het is nog een zoektocht. De 
gemeente wil aan de hand van thema’s met elkaar verder kijken. Op korte termijn zullen alle 
contactpersonen bekend zijn. De contactpersonen kunnen aangesproken worden door de 
kennisgroepen. De heer Hagoort is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de ASD Meierijstad. 
 
De ambtenaren geven aan de intentie te hebben de ASD Meierijstad aan de voorkant te betrekken. 
De volgorde van zaken zal bepaald worden door de prioriteitenlijst van het werkprogramma van het 
college. We wachten echter niet het mijlpalendocument af. Zaken die eerder actueel zijn zullen ook 
eerder besproken worden. 
Beide wethouders nodigen de kennisgroepen uit om in kleiner verband het gesprek met hen op te 
zoeken. 
 
J. Sleegers: zegt signalen te hebben ontvangen dat er nieuwe aanvragen Wmo telefonisch afgewezen 
worden al voor dat een keukentafelgesprek plaatsheeft. Verzoek van de voorzitter om dit via de 
kennisgroep ter sprake te brengen. 
 
J. Slagers/E. Bunk: verzoeken om sociale kaart te ontvangen. Wethouder Roozendaal geeft aan dat 
het nog even gaat duren voordat deze er ligt; nu geen prioriteit. Hij weet dat er meerdere 
organisaties mee bezig zijn en adviseert onderling contact te leggen. 
 
Er staat veel te doen en gaan dus niet wachten. De gemeente draait ondertussen door zoals in de 
individuele deelgemeentes het geval was:  
- er is veel doen in de regio 
- toegang tot zorg op 4 verschillende manieren nl. via de drie voormalige gemeentes en via Optimisd 
- er is heel veel contact met verschillende organisaties over de vraag deze samen kunnen gaan 
werken met professionele partners. 
 
Wanneer er zaken spelen zoals door J. Sleegers genoemd dan graag signaleren via de 
contactpersoon. 
 
P. van Dieperbeek deelt mee dat de Seniorenraad contact heeft gezocht met verzoek om 
kennismaking. Hij stelt voor dat er in ieder geval een uitwissing van ideeën/informatie plaats zal 
vinden. 
 
 
03.07 Ingebrachte onderwerpen ter bespreking 
Algemeen 
Wethouder Roozendaal geeft aan in het verleden in Schijndel een paar keer per jaar overlegd te 
hebben met werkgroepen om dieper inhoudelijk in te gaan op zaken. Hij staat nu ook open om met 
de kennisgroepen in gesprek te gaan. Ook wethouder Witlox wil rechtstreeks met de kennisgroepen 
communiceren.  
 
Jeugd/onderwijs: vragen worden op een later tijdstip behandeld. 
 



Participatie: ook Boekel en Bernheze hebben een vertegenwoordiging in kennisgroep Participatie. Er 
zijn heel korte lijnen met Leonie Gevers (KCC). Er is een evaluatiemoment afgesproken. Men is de 
achterstand minimabeleid aan het inlopen. Er loopt veel parallel bij de verschillende gemeenten, er is 
duidelijkheid en overeenstemming. 
 
Wmo: de praktijk zal uitwijzen wat betreft bereikbaarheid klachtenprocedure en deskundigheid 
personeel. Opmerking van de wethouders : oormerking van de gelden Wmo, Participatie en Jeugd is 
geregeld. Resterende gelden gaan naar reserve sociaal domein. 
 
03.08 Rondvraag 
- P. van Dieperbeek herinnert de aanwezigen ASD Meierijstadleden aan het huiswerk voor de 
bijeenkomst van 8 mei a.s., 19.30 u. 
- verzoek aan iedereen om de 3 vragen ‘wie-is-wie’ ten behoeve van de website te beantwoorden 
Individuele foto’s zijn gemaakt naar afloop van deze vergadering zal er een groepsfoto gemaakt 
worden. 
- Wethouder Witlox wenst iedereen succes en hoopt dicht bij elkaar te blijven. 
- J. Slagers deelt mee dat de kennisgroep Jeugd op 6 april een kennismakingsbijeenkomst heeft 
gepland in het Gezondheidscentrum Meierij. Hij constateert dat het moeilijk is contact te leggen met 
de doelgroep. 
- H. Verkuijlen merkt op dat er tijdens de coalitiebesprekingen meer gelden aan wijk- en dorpsraden 
zijn toebedeeld. Wat is hun rol? Wethouder Roozendaal geeft aan dat de wijk- dorpsraden van de 
mensen zelf zijn. Woonservice daarentegen is door de overheid bepaald. 
- J. Schut vraagt zich af of Meierijstad mobility mentoring ook op het netvlies heeft staan: inzichten 
uit de hersenwetenschap die leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden. Het is deels 
bekende theorie waarbij nieuwe wetgeving in de maak is. Hij gaat binnenkort naar Alphen a/d Rijn 
om zich daar te laten informeren over hun ervaringen. 
- P. Kuijs wil graag weten welke initiatieven er zijn op het gebied van vluchtelingen en integratie. 
- H. Mulder heeft een bijeenkomst bijgewoond van GGZ jongeren 18+. Opmerkelijk goede sfeer en er 
werd serieus naar elkaar geluisterd. Hij geeft bovendien een compliment over de manier van 
selecteren van de leden van de ASD Meierijstad. 
- P. Bok deelt mee dat 12 april de volgende vergadering van de kennisgroep Wmo plaatsheeft. 
- J. Sleegers vraagt naar het budget presentiegelden cliëntenraad. Dit staat nu nog los van de ASD 
Meierijstad. 
- Wethouder Roozendaal dankt allen voor hun aanwezigheid en kijkt uit naar de samenwerking. Hij 
benadrukt graag op inhoud in gesprek te gaan los van politieke kleur. 
 
03.09 Vaststellen volgende vergadering 
Op 24 april heeft de volgende vergadering plaats, 19.30 u. in het Bestuurscentrum Meierijstad. 
 
03.10 Fotomoment 
 
03.11 Sluiting 
Voorzitter P. van Dieperbeek bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en hoopt op een prettige 
samenwerking. Nodigt iedereen uit na te praten onder het genot van een drankje. 
 
. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 
 
- 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) 
 
- allen Coalitieakkoord Meierijstad bespreken in kennisgroepen (20-02-17) 
 
- PvD/JdR Voortgang deelname aan regionale activiteiten wordt besproken met bespreking 

notulen van BUSVOL (20-02-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


