
 
 

Uitnodiging voor de ASD vergadering te houden op: dinsdag 4 september 2018.  

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

(HET PIETER BRUEGHELHUIS IS VANAF 19:15 UUR OPEN) 

 

                                   Agenda 
01 Opening en mededelingen. 

  

02 Notulen vergadering woensdag 1 augustus 2018. 

Bijgevoegd.  

  

03 Overleg met de wethouders 

1. Agendapunten vanuit de ASD: 

a. Reacties op uitgebrachte adviezen; 

b. Planning voor vragen advies aan de ASD toevoegen aan 

bestuurlijke planning; 

c. Status uitgebrachte adviezen door leden van de ASD bij diverse 

bijeenkomsten; 

d. Inzicht in regionale samenwerkingsverbanden; 

e. regionale aanbestedingen. Zoals regiotaxi, trapliften etc. (met name 

tijdstip waarop de ASD erbij wordt betrokken, zodat men nog 

wezenlijk invloed kan uitoefenen); 

f. Stand van zaken Inkoop Jeugdhulp. (Op het door de ASD 

uitgebrachte preadvies is nog geen reactie ontvangen); 

g. Stand van zaken Preventief Jeugdbeleid: (Reactie van de gemeente 

op het preadvies is ontvangen. Wanneer is de verwachting dat het 

beleid ter advisering aan de ASD zal worden voorgelegd?) 

h. Stand van zaken Sociale Kaart. Uit de ontvangen mail hierover: 

Partijen als de ASD, Stichting Toegankelijkheid Meierijstad en de 

Seniorenraad worden betrokken in een nog nader te bepalen fase.  

i. Stand van zaken Basisteams; 

j. Stand van zaken Woonvisie; 

k. Is er een reactie gekomen op de brandbrief Jeugdhulp die namens 19 

gemeenten aan de minister is gestuurd? 

l. Het toegezegde document Ondersteuningsplan regio 30.06 is nog 

niet ontvangen; 

m. In de zomer zou het Aanvalsplan Laaggeletterdheid gereed zijn. Tot 

op dit moment nog niets van vernomen. 

n. Uitwisselingsbijeenkomst van de ASD’s regio Noordoost Brabant 

op vrijdag 26 oktober 2018. 

2. Agendapunten vanuit de gemeente: 

a. Organisatieontwikkeling 

b. Strategische visie Sociaal Domein (bijgevoegd) 

c. Evaluatie regionale inkoop Jeugdzorg / specialistische hulp Wmo 

(bijgevoegd) 



d. Onderzoek Rekenkamercommissie naar de Toegang tot het Sociaal 

Domein Meierijstad (rapportage en reactie college volgt later) 

e. Stand van zaken PIM (project Participeren in Meierijstad) 

3. Wat verder ter tafel komt. 

  

04 Ingekomen stukken. 

Zie bijgevoegd overzicht. Periode 22 juli t.m. 25 aug 2018. 

  

05 Uitgaande stukken. 

a. Gem. Meierijstad. Advies Strategische Visie Sociaal Domein; 

b. Weth. Roozendaal. Aandachtspunten regionale inkoop jeugdhulp; 

c. Zorgbelang Brabant (Anita v. Leeuwen) Te bespreken punten op de 

evaluatie avond 

  

06 Uitvoeringsplan gezondheidsbeleid gemeente Meierijstad. (voor 7 sept. 

reageren) 

a. Mail 

b. Nulmeting 

c. Uitvoeringsplan 2 

d. Reacties kennisgroepen Jeugd & onderwijs en Participatie 

  

07 Stand van zaken kennisgroepen. 

a. Ingekomen notulen/verslagen 

b. Wat speelt er; 

c. Voorgenomen acties. 

  

08 Voornemen Peter Bok opstellen ongevraagd advies. 

- Peter zal zijn voornemen in de vergadering verder toelichten. 

  

09 Evaluatievergadering donderdag 11 oktober 2018 

  

10 Regiobijeenkomst vrijdag 26 oktober 2018 

  

11 Data volgende vergaderingen  

a. Donderdag 11 oktober 2018 evaluatievergadering; 

a. Maandag 15 okt. 2018 vergadering ASD; 

b. Vrijdag 26 oktober 2018 regiobijeenkomst; 

c. Woensdag 21 nov. 2018 vergadering ASD + overleg wethouders; 

d. Woensdag 19 dec. 2018 plenaire bijeenkomst leden ASD + 

kennisgroepen. 

  

12 Rondvraag 

  

13 Sluiting. 

 

Jan de Ruijter, secretaris. 


