Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 19 maart 2018
Aanwezig:
P. van Dieperbeek (vz.)
J. de Ruijter (secr./penningm.)
E. Bunk

M. van Grinsven
S. Scheepers
J. Schut

J. Slagers
J. Sleegers
H. Verkuijlen

Afwezig:
T. van den Berg
F. van Bergen

P. Bok
G. Ennen

M. van Goor
H. Mulder

01 Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen, waaronder de vertegenwoordigers van
de gemeente t.w. de heren E. Witlox, M. Roozendaal en G. Hagoort en mw. M. van Meeuwen van
harte welkom.
Deze keer past het moment van gezamenlijk vergaderen niet binnen het reguliere vergaderschema;
hierdoor is er een groter aantal mensen verhinderd.
De heer Mulder zal vanwege privéomstandigheden de komende maanden dit overleg niet bijwonen.
De heer Ennen heeft aangegeven het gevoel te hebben zich naast werk en privé niet voldoende in te
kunnen zetten voor de ASD. Hij heeft daarom besloten zich terug te trekken. De voorzitter heeft
aangegeven dit jammer te vinden maar zeker ook begrip te hebben voor zijn beslissing en heeft hem
hartelijk bedankt voor zijn inzet.
02 Notulen vergadering 7 februari jl.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
03. Overleg met de wethouders
a. Betrokkenheid van de IBN bij de Pilot WSD.
De opzetten lopen niet ver uiteen. In de toekomst zal er een keuze gemaakt worden voor een van
beide of voor een nieuwe vorm. Tot 2020 de tijd om ervaringen op te doen. Er wordt met regelmaat
tussentijds geëvalueerd. Evaluaties over de periode 2015-2017 kunnen opgevraagd worden bij de
gemeente, de heer Van der Knoop. De ASD zal vanaf nu regelmatig een stand van zaken ontvangen
van de gemeente. Aan de hand daarvan zal er gezamenlijk gekeken worden naar de ontwikkelingen.
b. Reacties op de uitgebrachte adviezen
De gemeente zegt toe vanaf nu een ontvangstbevestiging te sturen bij binnenkomst van een door de
ASD uitgebracht advies. Ook wordt afgesproken dat de gemeente de ASD inzicht geeft in wat er met
het advies gebeurt.
c. Stand van zaken:
 Sociale kaart: een werkgroep binnen de gemeente bekijkt de mogelijkheden. In april is er meer
duidelijk. De ASD wordt hiervan op de hoogte gebracht.
 Adviesraad toevoegen aan bestuurlijke planning: G. Hagoort komt hierop terug.
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Opgemerkt wordt dat de ASD de bestuurlijke planning gebruikt voor de planning van haar
activiteiten en dus graag tijdig op de hoogte is van wijzigingen. De heer Hagoort geeft aan dat de
planning zo snel als mogelijk ter beschikking wordt gesteld. Hier is geen versnelling mogelijk.

d./e. Krantenartikelen
 Het artikel ‘Een extra paar oren aan de keukentafel’ is slecht gevallen bij de clientondersteuners.
De gemeente is ook niet content met de inhoud van dit artikel. De gemeente heeft contact
gehad met de betreffende journalist/dagblad en haar ongenoegen over de inhoud geuit.
Naar aanleiding van een opmerking van J. Sleegers zal de gemeente nakijken of de
cliëntondersteuners met naam en toenaam in de uitnodigingsbrief voor het keukentafelgesprek
staan genoemd.
Als er concrete voorbeelden zijn van zaken die niet goed lopen rondom het keukentafelgesprek
dan kunnen deze bij de gemeente kenbaar gemaakt worden.
 Het artikel ‘Ook land van Cuijk overweegt andere inkoop van jeugdzorg’, Brabants Dagblad d.d. 9
maart jl.
Bij de inkoop Jeugdzorg, gezamenlijk met de veertien partners van centrumgemeente Den Bosch,
wordt ingezet op een maximale samenwerking tussen en met meerdere aanbieders op regionaal
en subregionaal niveau. De zorgvraag en het maatwerk zullen centraal staan.
Binnen de gezamenlijk inkopende gemeenten zijn Den Bosch, Oss en Meierijstad samen een
sterke schakel.
De ASD zal RIB ‘stand van zaken transformatie jeugdhulp No-Brabant’ ontvangen en t.k.n. de
brief aan het Ministerie VWS betreffende transformatie jeugdhulp van de portefeuillehouders
regio No-Brabant.
f. WA-verzekering
 De gemeente heeft de polis toegestuurd.
g. Wat verder ter tafel komt
 De ASD Meierijstad verzorgt op 26 oktober de uitwisselingsbijeenkomst van de ASD’s regio
Noordoost Brabant. De gemeente zal betrokken worden bij de invulling van het programma.
Ingebrachte agendapunten vanuit de gemeente:
1. Stand van zaken organisatieontwikkeling gemeente
M. van Roozendaal geeft aan dat de afgelopen periode hectisch is geweest. Bereikt is o.a. dat de
achterstand bij Toegang is ingelopen, de basisteams J&G zijn uitgebreid, er meer fte’s zijn
ingevuld en diverse mensen binnen de organisatie van werk(plek) zijn veranderd. Dit heeft geleid
tot versterking in uitvoering en beleid.
Afgesproken wordt dat de ASD een overzicht met namen en functies ontvangt. Een aantal
mensen zal op een later tijdstip worden voorgesteld.
H. Verkuijlen geeft aan dat hij de ervaring heeft dat er nog veel werkdruk ligt en dat hij nog geen
antwoord heeft gehad op zijn vraag betreffende vervoersvoorzieningen: de overstapmogelijk
tussen Welzorg en Medipoint is niet duidelijk en ondanks het feit dat er bij Welzorg sprake is van
‘sterfhuisconstructie’ betaalt de klant het volle pond en zelfs soms nog 40% meer voor een
voorziening.
G. Hagoort meent dat deze vraag wel beantwoord is. Wellicht is men niet content met de inhoud
van het antwoord. Besloten wordt dat H. Verkuijlen en M. van Goor een afspraak maken met de
ambtenaar/G. Hagoort om dit gezamenlijk te bespreken.
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2. Marjolein van Meeuwen verzorgt kort een presentatie over de ontwikkeling van het
gezondheidsbeleid. Zij legt contact met M. van Goor om deze presentatie bij de kennisgroep
Wmo, waar dit onderwerp aansluit, uitvoeriger te verzorgen.
De presentatie is een vervolg op de avond van november jl. in het Spectrum waar de situatie
binnen Meierijstad is toegelicht en aandachtspunten zijn opgehaald.
Er wordt nu beleid opgesteld dat eerst in conceptvorm wordt besproken in het College. Daarna
heeft 16 april a.s., 15.30-17.30 u een vervolgbijeenkomst plaats in het bestuurscentrum in St.
Oedenrode. De ASD ontvangt hiervoor een uitnodiging.
In juli zal de gemeenteraad het gezondheidsbeleid vaststellen. De ASD ontvangt een
adviesaanvraag. Het onderwerp is portefeuille- en ook kennisgroepoverstijgend; de
adviesaanvraag zal de ASD breed uitzetten in de organisatie.
Op dit moment wordt er input opgehaald en worden de hoofdstukken verder ingevuld. De
uitvoering ligt bij het College en krijgt later invulling. Deze uitvoering zal aan de ASD ter
kennisname worden aangereikt.
3. Voor de drie thema-avonden Werk, Strategische visie sociaal domein en Rekenkameronderzoek
Toegang Sociaal Domein die in de planning staan bij de gemeente, ontvangt de ASD tijdig een
uitgenodiging.





Het ongevraagde advies met betrekking tot ‘Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap’ is bij de Gemeente ontvangen en komt inhoudelijk op een ander
moment aan de orde.
De reactie op de brief van de kennisgroep Wmo aan de gemeente d.d. 2 februari jl. kan een dezer
dagen worden verwacht.
Afgesproken wordt dat de Gemeente het DB van de ASD uitnodigt voor een evaluatie van het
eerste jaar.
Woonvisie: concept basisdocument is klaar. In mei staat er een bijeenkomt gepland.

Rondvraag met de wethouders.
H. Verkuijlen:
 In het kader van de vervolgbijeenkomst m.b.t. het gezondheidsbeleid Meierijstad is het goed ook
de Seniorenraad uit te nodigen om goed inzicht te krijgen in wat er zoal speelt bij kwetsbare
ouderen.
 De kennisgroep participatie wil graag z.s.m. contact met de armoedeambassadeur.
De armoedeambassadeur wordt momenteel geworven binnen het atelier Toegang.
 De werkgroep Rapportage heeft samen met ambtenaren een overzicht samengesteld om beter
inzicht te krijgen in gegevens minima. Dit overzicht is in grote lijnen gereed en wordt binnenkort
verspreid. Daarna volgt ieder kwartaal een update. De samenwerking is heel prettig verlopen.
E. Bunk:
 De kennisgroepen Jeugd en Onderwijs halen momenteel input voor preventief jeugdbeleid bij
haar leden.
E. Witlox
 Spreekt zijn waardering uit voor de aanwezigheid van ASD-leden bij de beeldvormende avond
m.b.t. Beschermd Wonen. De harmonisatie van de partijen is een lastig punt.
De voorzitter dankt de vertegenwoordigers van de gemeente voor hun komst en hun bijdragen aan
deze vergadering. De kennisgroepen werken hard. Het verloopt nog niet vlekkeloos dat is een
gegeven maar hij waardeert de open communicatie hierover.
04. Ingekomen stukken, ter afwikkeling
a. M. van Goor heeft een afspraak gemaakt met de reumapatiëntenvereniging.
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05. Uitgaande stukken
-

06. Stand van zaken kennisgroepen
- Kennisgroep Jeugd en kennisgroep Onderwijs
Het gesprek met de drie beleidsmedewerkers is goed verlopen; er zijn concrete afspraken gemaakt.
Er is nu o.a. aandacht voor de 16-23-jarigen, harmonisatie peuterspeelzalen, laaggeletterdheid i.s.m.
samen met kg. Participatie, RIB transformatie Jeugdhulp No-Brabant stand van zaken, Vroeg- en
Voorschoolse Educatie (VVE).
De kennisgroep Jeugd komt deze week bijeen. De kennisgroep Onderwijs over twee weken. Verzoek
van het DB om een lijst met leden van de vast kennisgroepen door te geven aan de secretaris.
- Kennisgroep Participatie
Er is nu o.a. aandacht voor: Armoedebeleid pilot Schijndel, rapportage kerncijfers, werkwijze KCC,
afvaardiging migranten (2 leden) in kennisgroep, Welzijn de Meierij en wijkcentra.
De gemeente Bernheze wordt tijdelijk vertegenwoordigd door de heer G. van Dijk, voorzitter van de
ASD.
- Kennisgroep Wmo
Het DB van de kennisgroep heeft iedere tweede woensdag van de maand een afspraak met de vijf
beleidsmedewerkers.
Er is nu o.a. aandacht voor: rolstoelpools, duo fietsen, problemen tussen Welzorg en Medipoint.
Het DB vraagt de verslagen van de kennisgroepbijeenkomsten aan hen door te sturen.
07. Rooster van aftreden
Het verzonden rooster van aftreden moet op een aantal punten worden herzien. Dit wordt
geagendeerd voor de volgende vergadering.
08. Vaststellen volgende vergadering
Donderdag. 26 april a.s. in het raadhuis van Veghel, 19.30 u.
09. Rondvraag
- J. Schut: kennisgroepen kunnen hun stukken voor de ASD zelf in Dropbox plaatsen. Voor de
correspondentie/informatie tussen kennisgroepleden onderling is Dropbox niet ingericht.
- J. de Ruijter: de antwoorden van de gemeente op de vragen van de kg. Wmo van 2 februari jl. zullen
voor iedereen beschikbaar zijn binnen Dropbox.
10. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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Afsprakenlijst ASD Meierijstad
Nr. Wie
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Afspraak

Voorzitter

Gesprek met de heer Mulder in vervolg op e-mail d.d. 10-012018
Secretaris Verspreiding WMO-magazine onder ASD-leden
DB
Opstellen beleidsregels benoemingen bestuursleden ASD
Secretaris Verspreiden jaarverslag Platform Ouderen en Gehandicapten
Kg J & O
Verslag informatiebijeenkomst transformatie Jeugdhulp
DB + FvB
Beleidheid plaatsen informatie derden op site ASD
DB + kg
Ervaringen halen bij de achterban navragen Busvoll en bespreken
in kennisgroepen. Agenderen vergadering 19 maart a.s.
MvGoor
Contactgegevens T. Cloosterman delen met kennisgroepen
Gemeente  Stand van zaken werkbedrijven regelmatig bespreken met
ASD
 ASD informeren over besluit/ontwikkeling Sociale Kaart
 Geeft uitsluitsel over kolom ASD in bestuurlijke planning
 Kijkt vermelding gegevens clientondersteuners in brief
uitnodiging keukentafelgesprek na .
 Levert bijdrage aan uitwisselingsbijeenkomst ASD’s 26 okt.
 Voorziet ASD van overzicht met namen en functies
ambtenaren die betrokken zijn bij sociaal domein.
 Verzorgt presentatie ontwikkeling Gezondheidsbeleid binnen
kennisgroep Wmo.
 Informeert de ASD over uitvoering Gezondheidsbeleid.
 Nodigt ASD uit voor de drie thema-avonden (pag. 3 punt 3)
 Inhoudelijke reactie op het ongevraagde advies met
betrekking tot het VN-verdrag
 Reageert op korte termijn op brief van Wmo d.d. 2-2-18
 Nodigt DB uit voor evaluatie eerste jaar.
Kgroepen Verslagen kennisgroepvergaderingen aan DB toesturen
DB
Rooster van aftreden leden ASD agenderen vergadering april
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Afspraak
gemaakt
11-01-18
11-01-18
11-01-18
07-02-18
07-02-18
07-02-18
07-02-18

19-03-18
19-03-18

