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Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 11 januari 2018 
 
Aanwezig: 
P. van Dieperbeek (vz.) 
J. de Ruijter (secr./penningm.) 
F. van Bergen 
T. van den Berg 
P. Bok 

E. Bunk 
G. Ennen 
M. van Grinsven 
M. van Goor 
 S. Scheepers 

J. Schut 
J. Slagers 
J. Sleegers 
H. Verkuijlen 

 
Afwezig: 
H. Mulder 
 
01 Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de eerste vergadering in 2018. Hij 
spreekt de beste wensen uit en de hoop dat er ook het komende jaar een goede samenwerking zal 
zijn tussen alle betrokkenen. Hij merkt op dat na het eerste jaar geconcludeerd kan worden dat er 
rekening met de Raad gehouden wordt. In dit jaar gaan we o.a. werken aan meer bekendheid binnen 
de gemeente en binnen Meierijstad. 
Hij gaat kort in op de reden dat de vergaderingen voor 2018 in Veghel gepland staan. De lengte van 
de vergaderingen zijn niet exact te plannen waardoor niet iedereen altijd de hele vergadering kan 
bijwonen als we elders vergaderen. Verder is er nu gekozen voor een mix van vergaderdagen 
waardoor hij hoopt dat het voor iedereen het mogelijk is vergaderingen bij te wonen. 
 
Toevoeging aan de agenda:  
08.a.: Communicatie, visitekaartjes en Dropbox. 
 
De nagestuurde e-mail van H. Mulder d.d. 10-01-2018. Gezien zijn privésituatie alle begrip voor zijn 
afmelding. De voorzitter gaat op een passend tijdstip met hem spreken over de inhoud van het 
bericht. 
 
02. Notulen vergadering dinsdag 14 november 2017 
Tekstueel: 

 pag. 2: agendapunt 03.c, eerste regel: AB (Algemeen Bestuur) vervangen door DB (Dagelijks 
Bestuur). 

 
Inhoudelijk: 

 pag. 1: agendapunt 02, eerste bullet: overzicht samenwerkingsverbanden nog niet ontvangen; 

 pag. 1: agendapunt 02, tweede bullet: toegezegde sheets niet ontvangen; 

 pag. 2: agendapunt 02, er is nog geen reactie ontvangen op verzoek toevoeging kolom 
‘advisering ASD’.  

Het DB neemt contact op met G. Hagoort over de nog te ontvangen stukken c.q. af te wikkelen 
zaken. 

 pag. 2: agendapunt 04, M. van Goor vraagt met wie van de samenwerkende welzijnsorganisaties 
het DB contact heeft gehad. De secretaris stuurt een e-mailadres en de gegevens van de 
betreffende persoon door. 
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Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen en opmerkingen worden de notulen vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de notulen wordt het volgende besproken: 

 Frequentie contact met beleidsambtenaren en wethouders. Dit is vastgelegd in het convenant. 
Indien dit niet naar verwachting verloopt adviseert de voorzitter contact op te nemen met de 
(eigen) contactambtenaar. Als het contact niet soepel loopt kan dit met het DB worden 
besproken en zal er gezamenlijk gekeken worden hoe hiermee om te gaan.  

 F. van Bergen merkt op dat de verordening ASD in het gemeenteblad van 18 oktober 2017  
incompleet gepubliceerd is: art 1. en 2. ontbreken. De toezegging dit te herstellen is nog niet 
uitgevoerd. F. van Bergen neemt contact op met de gemeente. 

 De bestuurlijke planning raadsvergaderingen Meierijstad is het uitgangspunt om te bekijken wat 
de actuele onderwerpen zijn; hierop kunnen de kennisgroepen hun agenda afstemmen. Deze 
planning wordt regelmatig aangepast. De secretaris stuurt de aangepaste versies door. 

 
Aan iedereen wordt gevraagd zijn/haar tekstuele wijzigingen op de notulen voortaan binnen een 
week door te geven aan de secretaris. Dit om het vaststellen te versnellen.  De notulen worden voor 
inhoudelijke behandeling op de agenda geplaatst van de volgende vergadering. 
 
F. van Bergen merkt op dat in 2017 in het gemeenteblad nog vijf publicaties zijn verschenen. De ASD 
is daar niet over geconsulteerd.  Via de secretaris zullen deze worden doorgestuurd aan de 
kennisgroepen. Afgesproken wordt dat de kennisgroepen zelf bepalen of ze reageren. 
Als er geen adviesaanvraag van de gemeente binnenkomt voor bepaalde actuele onderwerpen dan 
kan de adviesraad ongevraagd advies uitbrengen 
 
03. Ingekomen stukken 
Ter kennisname (agenda 11-12-2017) 
c: uitnodiging 1ste Nationaal Congres Gelijk=Gelijk. M. van Goor heeft het congres bezocht. Hij vraagt 
wat de afspraken zijn over het delen van de informatie van een congres/studiedag etc. Aangegeven 
wordt dat verwacht wordt dat de opgedane informatie gedeeld wordt met diegene die baat hebben 
bij of belangstelling hebben voor. Dit kan betekenen agenderen bij kennisgroep of ASD. 
Ter kennisname: 
d. In afwijking tot de nieuwsbrief ontvangen de leden de mail waarin de Koepel ASD aangeeft welke 
onderwerpen in het Forum van de Koepel zijn behandeld niet rechtstreeks. De secretaris stuurt de 
mail door. 
Leden die deel willen nemen aan het Forum moeten zich zelf bij de Koepel aanmelden. 
g. Nieuwsbrief Meierijstad over Werk, Inkomen, Wmo en Jeugd. De verspreiding onder de inwoners 
uit de doelgroep heeft de aandacht van de kennisgroep Participatie. J. de Ruijter verspreidt de 
nieuwsbrief onder de ASD-leden. Iedereen kan zich voor deze nieuwsbrief aanmelden. 
h. Verspreiding Wmo-magazine onder leden wordt door de secretaris bekeken. 
l. Raadsinformatiebrief inkoop specialistische hulp. M. van Goor legt zijn vragen bij de 
contactambtenaar neer. 
m. Raadsinformatiebrief inkoop cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp: kennisgroep Jeugd komt hierop 
terug. 
F. van Bergen heeft nog informatie die mogelijk interessant is voor de leden van de ASD. Ook deze zal 
via de secretaris worden doorgestuurd aan de kennisgroepen.  
 
Ter afwikkeling (agenda 11-12-2017) 
c. J. Schut heeft vanuit de kennisgroep Participatie contact gelegd met de heer J. Jansen. Hij heeft 
behoefte aan een platform. J. Schut blijft dit volgen. 
 
04. Uitgaande stukken 
Advies beleidsnota Herijking beleid Armoedebestrijding Meierijstad 2018-2021. 
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De door de kennisgroepen Participatie en Jeugd & Onderwijs uitgebracht preadviezen zijn per e-mail 
aangeboden aan de ASD-leden en overgenomen. De voorzitter heeft voor de afwerking richting de 
gemeente zorggedragen.  
 
05. Advisering ongevraagd advies VN-verdrag Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van 
personeel met een handicap 
Het ongevraagde advies ingediend door M. van Goor wordt door de Adviesraad overgenomen. 
Voordat de voorzitter het aan kan bieden moet het nog in de eerstvolgende kennisgroep aan de orde 
komen.  
De goedkeuring van bovengenoemd advies vereist ook aanpassing van het visiedocument en  
bijbehorende checklist. Besloten wordt  in iedere advisering te verwijzen naar ons visiedocument en 
checklist. Tevens zal verwezen worden naar Agenda 21.  
Aan F. van Bergen de vraag het visiedocument en de checklist aan te passen.  
 
06. Stand van zaken kennisgroepen 
Kennisgroep Onderwijs 

 Nu geen ontwikkelingen te melden. 
 
Kennisgroep GGZ en Verslavingszorg 

 De toegezonden mail wordt op een geschikt moment door de voorzitter met H. Mulder 
besproken. 

 
Kennisgroep Wmo 

 Hebben structureel de overlegmomenten met de beleidsambtenaar vastgelegd. 

 Komende vergadering komt Medipoint om vragen te beantwoorden 
Uit deze vergadering komt het verzoek om de toegezegde winkel in Meierijstad ter sprake te 
brengen en de lijst met punten van H. Verkuijlen, evenals de aanbesteding. 

 Beleidsmedewerker M. Muurmans is uitgenodigd in het tweede deel van de vergadering om de 
volgende punten te bespreken: 
 procedure keukentafelgesprek; 
 inkoopcontract HVT in relatie de toezegging behoud uren;  
 beloning mantelzorgers bespreken. 

 
Kennisgroep Participatie 

 Digitalisering en bereik doelgroep heeft aandacht. 

 Werkgroep kerncijfers is actief bezig met h0et meer inzichtelijk maken van cijfers bijstand en 
uitkering voor ASD’s en ambtenaren. 

 
Kennisgroep Jeugd 

 Bizzi (jongerencentrum Schijndel) heeft de kennisgroep uitgenodigd om een keer te komen 
praten over hangjongeren in Schijndel. 

 Bezig met het plannen van afspraken wethouders en beleidsmedewerkers. 

 Er is een bijeenkomst geweest met de kennisgroep Jeugd. Het was een  positieve start. Wil deze 
groep graag uitbreiden. 

 Format voor nieuwsbrief op website gemaakt. 

 Hebben contact gelegd met Novadic Kentron en (samen met kennisgroep Onderwijs) een 
netwerkbijeenkomst bezocht in de jeugdkliniek van deze organisatie. 

 Hebben het voornemen om minder reactief te handelen. 
 

De voorzitter constateert dat er veel onderwerpen de aandacht hebben en dat er meer contacten 
zijn gelegd; dit is een goede ontwikkeling. 
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07. Stand van zaken financiën 
De begroting 2018 en de jaarstukken 2017 worden kort toegelicht door de penningmeester. In de 
begroting 2018 is wat betreft de kennisgroep Participatie rekening gehouden met de leden uit Boekel 
en Heesch.  
 
08. Vicevoorzitter 
John Schut, lid van de ASD, gaat deze functie invullen. In het kader van transparantie zullen op korte 
termijn beleidsregels worden opgesteld. Verder zal, gelet op de zittingstermijn van de leden van de 
adviesraad, door het DB een rooster van aftreden worden opgesteld. 
 
08.a Communicatie 
- de kennisgroep Jeugd wil visitekaartjes: F. van Bergen informeert. Als er nog meer 
kennisgroepen/personen dit willen dan binnen een week doorgeven. 
- op facebook worden korte tekststukjes met foto’s geplaatst van activiteiten, tot nu toe verzorgt F. 
van Bergen dit. Langere artikelen met meer achtergrond zijn geschikter voor plaatsing op de site. 
Verzoek aan de leden om hier zelf voor te zorgen incl. fotomateriaal. De geplande afspraken met 
Medipoint en de Voedselbank kunnen bijvoorbeeld op facebook kenbaar gemaakt worden. 
- Dropbox: de secretaris heeft een opzet gemaakt en blijft de regisseur. Besloten wordt dat iedereen 
toegang krijgt tot alle mappen. Voor de kennisgroep Participatie is van belang te weten dat de leden 
uit de andere gemeenten geen toegang krijgen. De leden van werkgroepen krijgen ook geen toegang. 
Opgemerkt wordt dat de kennisgroepen een aparte Dropbox kunnen inrichten voor de werkgroepen. 
 
09. Vaststellen data en locatie vergaderingen 2018 
Vastgesteld voor de eerste helft 2018 (t/m augustus 2018): 
Woensdag 7 februari 
Donderdag 8 maart 
Maandag 9 april 
De voorgestelde data voor mei en augustus zullen aangepast worden en de locatie(s) worden 
gereserveerd. Komt terug In de volgende vergadering. 
 
10. Rondvraag 

 T. van de Berg: meldt zich af voor de vergaderingen van februari en maart. 

 F. van Bergen: de brochure ‘Het sociaal domein een samenspel van ons allemaal!’ gemeente 
Meierijstad. Wie kent deze brochure?  
De voorzitter vraagt F. van Bergen voor alle leden een exemplaar op te vragen bij de gemeente. 

 J. Schut: Sociaal Café georganiseerd door de ASD Boekel was een groot succes. Wellicht ook een 
idee voor Meierijstad. De voorzitter stelt voor hier in de kennisgroepen over na te denken en er 
over te spreken met de contactambtenaren. Daarna kan het idee eventueel verder uitgebouwd 
worden.  
 

11. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 
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Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 

Nr. Wie Afspraak Afspraak  
gemaakt  

1 Kg GGZ/VZorg Aanleveren korte inleidende tekst t.b.v. website 24-04-17 

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

3 E. Witlox/G. Hagoort Evt. boete Wmo navragen 
Overzicht huidige inkoopcombinaties gemeente 
Opstellen jaarplanning contacten ASDM en 
kennisgroepen  
Verordening ASDM juridisch checken art. 2 

26-06-17 

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

5 Alle kgroepen Tekst t.b.v. jaarverslag aanleveren vóór 18 januari 
bij de secretaris 

13-09-17 

6 E. Witlox/M. 
Roozendaal/G. Hagoort 

Sociale kaart 
Overwegen kolom advisering ASD in bestuurlijke 
planning 
Ambtenaren informeren over de afspraken 
betreffende advisering door ASD 

20-11-17 

7 Secretaris Vergaderschema 2018 aanpassen en locaties 
toevoegen. 

11-01-18 

8 Voorzitter Gesprek met de heer Mulder in vervolg op e-mail 
d.d. 10-01-2018 

11-01-18 

9 Secretaris Contactgegevens Samenwerkende 
Welzijnsorganisaties doorsturen aan M. v. Goor 

11-01-18 

10 F. van Bergen Correctie gemeenteblad inzake Verordening ASD 11-01-18 

11 Allen Voortaan tekstuele correcties verslagen ASD 
binnen een week doorgeven aan secretaris 

11-01-18 

12 Secretaris Verspreiding WMO-magazine onder ASD-leden 11-01-18 

13 M. van Goor Vragen RIB stellen aan contactambtenaar 11-01-18 

14 F. van Bergen Aanpassen visiedocument en bijbehorende 
checklist 

11-01-18 

15 DB Opstellen beleidsregels benoemingen 
bestuursleden ASD 

11-01-18 

16 Alle kg/F. van Bergen Visitekaartjes aanvragen bij F. van Bergen voor  
18-01-18 
F. van Bergen aanvragen opvolgen 

11-01-18 

17 F. van Bergen Brochure ‘Het sociaal domein een samenspel van 
ons allemaal!’ voor alle leden opvragen 

11-01-18 

18 Alle kg Bespreken idee sociaal café 11-01-18 

 
 
 


