
 
 

 

Uitnodiging voor de ASD vergadering te houden op: maandag 19 maart 2018. Aanvang 

19.30 uur in het Pieter Brueghelhuis, Middegaal 25, 5461 KN Veghel. 

(HET PIETERBRUEGHELHUIS IS VANAF 19:15 UUR OPEN) 

 

                                   Agenda 
01 Opening en mededelingen. 

Til v.d. Berg, Fenna van Bergen, Guus Ennen, Mart van Goor  en Herman 

Mulder hebben zich afgemeld. 

  

02 Notulen vergadering woensdag 7 februari 2018. 

(Toegezonden bij mail van maandag 19 februari 2018). 

  

03 Overleg met de Wethouders. 

a. Betrokkenheid van de IBN bij de pilot WSD; 

(Toelichting door de kennisgroep Participatie). 

b. Afspreken termijn waarbinnen het college reageert op de door de 

ASD uitgebrachte adviezen; 

(Toelichting door de voorzitter). 

c. Stand van zaken: 

- sociale kaart; 

- In het overzicht Bestuurlijke plannen aangegeven of een 

onderwerp wel of niet in de Adviesraad moet worden 

behandeld. 

d. Kranten Artikel “Een extra paar oren aan de keukentafel in 

Meierijstad’ in het Brabants Dagblad  van 24 januari 2018. (zie 

bijgevoegde tekst) Het artikel is slecht gevallen bij de  client-

ondersteuners.  

Heeft de gemeente nog gereageerd op dit artikel? 

e. Kranten Artikel “Ook land van Cuijk overweegt andere inkoop van 

jeugdzorg”in het Brabants Dagblad van 9 maart 2018 (artikel 

bijgevoegd) 

Welke positie gaat Meierijstad innemen? 

f. WA Verzekering bestuur en leden van de Adviesraad en kennis-

groepen. Zijn het bestuur en de leden als vrijwilliger via de 

gemeente WA verzekerd tijdens het verrichten van werkzaamheden 

als vrijwilliger? 

Gaarne uitsluitsel hierover.  

g. Wat verder ter tafel komt. 
  

04 Ingekomen stukken. 

Ter kennisname:  

a. Gem. Meierijstad. Bestuurlijke planning 2018 gericht op de 

raadsvergadering van 8 maart 2018. (In Dropbox geplaatst 2 febr. 



2018) 

b. Koepel ASD: Verzoek om mee te doen aan een peiling naar de 

ondernomen acties in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 

op 21 mrt 2018. (In Dropbox geplaatst op 6 febr. 2018) 

c. Koepel ASD. Laatste discussies op het Forum 7 febr. 2018. 

d. Zorgbelang Brabant. Nieuwsbrief 7 febr. 2018 

e. Gem. Meierijstad. Sheets presentaties van de bijeenkomst 

Gezondheid in Meierijstad op 28/11/2017 in Schijndel. (in Dropbox 

geplaatst 14 febr 2018) 

f. Koepel ASD. Laatste discussies op het Forum 14 febr. 2018 

g. Koepel ASD nieuwsflits 13-2-2018 (in Dropbox geplaatst 14-2-

2018). 

h. Gem. Meierijstad. Uitnodiging beeldvormende avond betreffende 

sportbeleid (via mail doorgestuurd en in Dropbox geplaatst 14-2-

2018) 

i. Koepel ASD. Conferentie ‘Adviesraden Sociaal Domein: luis, 

aanjager of vormgever?’: 6 april 2018 te Maarssen-broek (mail 15 

febr. 2018) 

j. Gem. Meierijstad. Uitnodiging evenement om de vrijwilligers te 

bedanken op zondag 4 maart 2018 (mail 16 febr. 2018) 

k. Ons-Welzijn. Kennisgeving expositie Atelier Bijzonder Ontmoeten 

24-2-2018. Officiële opening om 10.30 uur in het PieterBrueghel-
Huis (mail 16 febr. 2018) 

l. Koepel ASD. Laatste discussies op het Forum 21 febr. 2018 

m. Zorgbelang Brabant. Uitnodiging netwerkbijeenkomsten in Breda 

en in Goes (mail 21 febr 2018) 

n. Zorgbelang Brabant. Nieuwsbrief 22 febr. 2018 

o. ASD’s samenwerkende gemeenten Cuijk, Grave en Mill (CGM). 

Uitnodiging uitwisselingsbijeenkomst van de adviesraden in de 

regio Noordoost-Brabant vrijdag 16 maart 2018 te Cuijk. (mail 26 

febr. 2018) 

p. Gem. Meierijstad. Verslagen bijeenkomst 22 februari 2018, plannen 

van de gemeenten in 2019, en commissievergadering 1 maart a.s. 

(mail 27 febr. 2018) 

q. Gem. Meierijstad. Bestuurlijke planning 2018 gericht op de 

raadsvergadering van 29 maart 2018. (In Dropbox geplaatst 27 febr. 

2018) 

r. Koepel ASD. Laatste discussies op het Forum 28 febr. 2018 

(Dropbox 1-03-2018) 

s. Koepel ASD nieuwsbrief 65 maart 2018 (Dropbox 1-03-2018). 

t. Gem. Meierijstad. Uitnodiging gesprek betreffende harmonisatie 

evenementenbeleid Meierijstad  (mail naar de voorzitters van de 

kennisgroepen 3 mrt 2018) (Mart contactpersoon voor gesprek) 

Eerste overleg is op donderdag 29 maart in het gemeentehuis van 

Veghel van 10:30-11:30 uur of van 14:30-15:30 uur 

u. Koepel ASD: Programma voor de door de Koepel georganiseerde 

conferentie op vrijdag 6 april 2018 te Maarssen-broek. (mail 5 mrt 

2018)(Mart, Emmely en Susan hebben zich aangemeld). 

v. Gem. Meierijstad. Reactie op de vraag of de stukken van de 

rekenkamer openbaar zijn. (mail 6 mrt 2018). 

w. Koepel ASD. Laatste discussies op het Forum 7 mrt. 2018 (Dropbox 

7-03-2018) 



x. Koepel ASD nieuwsflits 8 mrt. 2018 Dropbox 8 mrt. 2018). 

y. Zorgbelang Brabant. Nieuwsbrief 8 mrt. 2018 (Dropbox 8 mrt. 

2018) 

z. Gem. Meierijstad. Een nieuwe Nieuws Wijzer! Met al het laatste 

nieuws over werk, inkomen, jeugd en Wmo. (Dropbox 8 mrt. 2018) 

aa. Welzijn De Meierij. Vooraankondiging van twee evenementen in 

het kader van het 5 jarig bestaan. 23 mei een workshopfestival en 

een symposium op 25 mei (Dropbox 8 mrt 2018)  

bb. Zorgbelang Brabant: Uitnodiging van in1school voor het bijwonen 

van het project “de masterclass School en wijk versterken elkaar: 

Iedereen doet mee' op 20 maart op basisschool in Roosendaal (mail 

10 mrt 2018) 

cc. Zorgbelang Brabant: Herinnering Uitnodiging 

netwerkbijeenkomsten op maandag 12 mrt. in Breda (mail 10 mrt. 

2018) 

dd. Koepel ASD nieuwsflits 12 mrt. 2018 Dropbox 13 mrt. 2018). 

 

Ter afwikkeling: 

a. Verzoek van de  reumapatiëntenvereniging om in contact te komen 

met de WMO raad om te kijken of we misschien iets voor elkaar 

kunnen betekenen. Mail ontvangen via wmo@asdmeierijstad.nl  

Mart heeft al een afspraak gemaakt. 

  

05 Uitgaande stukken 

a. Mail 5 mrt. 2018. Gem. Meierijstad. Harmonisatie van het 

evenementenbeleid. Blij met het initiatief. Kennisgroep WMO staat 

open voor een gesprek. Jeugd en Onderwijs zullen in een later 

stadium op de notitie reageren. 

  

06 Stand van zaken kennisgroepen. 

a. Ingekomen notulen/verslagen 

b. Wat speelt er; 

c. Voorgenomen acties. 

  

07 Rooster van aftreden  

(Wordt nagezonden) 

  

08 Vaststellen volgende vergadering. 

a. Donderdag  26 april 2018 raadhuis Veghel 

  

09 Rondvraag 

  

10 Sluiting. 

 

Jan de Ruijter, secretaris. 
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