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Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 1 augustus 2018 
 
Aanwezig: 
P. van Dieperbeek (vz.) 
J. de Ruijter (secr./penningm.) 
F. van Bergen 
 

P. Bok 
M. van Goor 
M. van Grinsven 
 

J. Schut 
J. Slagers 
H. Verkuijlen

Afwezig: 
E. Bunk  
H. Mulder 

 
S. Scheepers 
J. Sleegers 

 
 
 

 
 
01 Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze vergadering in de 
zomervakantie. De vergadering is op dit moment gepland om op tijd de adviezen op de Strategische 
Visie Sociaal Domein en Regionale Inkoop Jeugdhulp uit te kunnen brengen aan de gemeente. De 
voorzitter heeft wederom bij de heer Hagoort aangegeven dat de planning van de adviesaanvragen 
aandacht nodig heeft.  Opname van de ASD in het document ‘bestuurlijke planning’ zal opnieuw 
onder de aandacht gebracht worden. 
 
De afmeldingen worden doorgenomen. 
 
02. Notulen vergadering 27 juni 2018 
Voorgestelde tekstuele wijzigingen zijn verwerkt. 
N.a.v. de notulen: 
- geeft J. Slagers aan een goed inzicht in de regionale samenwerkingsverbanden op prijs te stellen. Dit 
wordt besproken in de vergadering van 4 september a.s. 
- agendapunt 03, tweede aandachtsstreepje Inclusieve samenleving, tweede alinea: mw. A. Hellings 
heeft nog geen contact opgenomen om een toelichting te geven op de Woonvisie zoals toegezegd 
door de heer Hagoort in de vergadering van juni. De gemeenteraad heeft inmiddels de Woonvisie 
goedgekeurd.   
De vraag rijst hoe het duidelijk kan worden of iemand op persoonlijke titel een bijeenkomst bezoekt 
of als vertegenwoordiger van de ASD. Dit punt wordt besproken. 
- de secretaris zet de openstaande punten van de actielijst voor de gemeente los van het verslag nog 
een keer door aan de heer Haghorst met het verzoek deze af te handelen. 
 
De notulen van bovengenoemde vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
03. Ingekomen stukken 
N.a.v.: 
- op zaterdag 17 juni is er een schrijven ontvangen van een medewerker van het sociaal spreekuur St. 
Oedenrode. Het betreft een reactie op de afwikkeling door de gemeente van een verzoek van derde 
in het kader van de  participatiewet inkomensafhankelijke combinatiekorting aan te vragen. Deze e-



2 
 

mail is door de voorzitter doorgestuurd naar de kennisgroep Participatie. De vraag is of dit een 
schrijven van één persoon is of namens een groep is opgesteld. 

- op 6 juli jl. is de samenwerkingsovereenkomst Sociaal Domein Meierijstad ondertekend door 
Welzijn De Meierij, Ons Welzijn, Lumens, Mee regio ’s-Hertogenbosch en Juvans in ’t Spectrum in 
Schijndel. Zowel de kennisgroep Wmo als de kennisgroep Participatie hebben een afspraak gemaakt 
om deze samenwerking toe te komen lichten in hun vergadering (op resp. 16 okt. en 3 okt.).  

Wellicht is het goed om dit in een groter verband te doen? Dit komt in de volgende vergadering aan 
de orde. 
 
04. Uitgaande stukken 
-- 
 
05. Strategische Visie Sociaal Domein 
De uitgebrachte adviezen van de kennisgroepen Participatie, Jeugd en Onderwijs zijn verspreid onder 
de leden. De aanwezigen onderschrijven deze adviezen. De voorzitter schrijft een algemeen positief 
advies vanuit de ASD en voegt de bijdragen van de kennisgroepen Participatie, Jeugd en Onderwijs 
integraal toe. Hij verstuurt dit morgen aan de gemeente. Opgemerkt wordt dat het goed is te 
verwijzen naar het visiedocument van de ASD en de criteria die de ASD hanteert.  
De aanvullende opmerkingen van F. van Bergen zal hij hierbij meenemen. 
De uitvoering van de visie komt later aan de orde. Aan de gemeente wordt gevraagd de 
uitvoeringsnota tijdig toe te sturen. De procedures richting de ASD zijn nog niet vlekkeloos. De ASD 
blijft dit bij de gemeente onder de aandacht brengen. 
 
Opgemerkt wordt nu o.a. al: 
- er wordt uitgegaan van veel vrijwilligers: deze worden schaarser, 
- initiatieven hebben vaak een kartrekker waar (te) veel van afhangt. 
 
06. Preadvies regionale inkoop Jeugdhulp 
a. Punten die kennisgroepen mee wil geven aan wethouder 
De kennisgroepen Jeugd en Onderwijs hebben de punten die zij belangrijk vinden om te komen tot 
een goede inkoop op papier gezet. Deze punten zijn door hen al besproken met de wethouder. 
De voorzitter verstuurt dit namens de ASD aan wethouder Roozendaal en een afschrift hiervan aan 
mw. E. Gadella en G. Hagoort.  
b. Beeldvorming t.b.v. Preventief Jeugdbeleid Meierijstad 
c. Reactie gemeente preadvies ASD op preventief Jeugdbeleid d.d. 12 juli jl. 
E. Gadella heeft gereageerd op het het preadvies. Weliswaar wat laat maar uit de reactie blijkt dat er 
goed naar het preadvies gekeken is. 
Als het beleid is vastgesteld zullen beide kennisgroepen hun ervaringsdeskundigen inzetten en 
ervaringen terugkoppelen. 
 
07. Stand van zaken kennisgroepen 
Wmo 

 Op 11 juli is de werkgroep huishoudelijke hulp bijgepraat over de maatstaf huishoudelijke hulp; 
dit is een stok achter de deur voor de gemeente bij meningsverschillen tussen cliënt en 
uitvoerende organisatie. 

 M. Muurmans heeft aangegeven dat herindicatie niet telefonisch plaatsvindt en hierbij ook een 
cliëntondersteuner betrokken kan worden. 

 Werkgroep Cliëntondersteuning: Minister De Jonge van VWS stelt 55 miljoen beschikbaar om 
onafhankelijke cliëntondersteuning een impuls te geven. Meierijstad doet hier niet veel mee 
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terwijl voor alle doelgroepen binnen het Sociaal domein cliëntondersteuning gewenst is. Een 
aanbeveling is een pilot Clientondersteuning te starten. Hier wordt later op teruggekomen. 

 Rapportage Toegang Sociaal Domein wordt op 6 of 18 september gepresenteerd. Er is nog geen 
uitnodiging ontvangen, M. van Goor doet navraag. 

 Werkgroep Mantelzorg is in gesprek met de beleidsambtenaar over de besteding van de gelden. 
 
Jeugd en Onderwijs  

 Vakantie 
 
Communicatie 

 F. van Bergen ontvangt graag interessantie onderwerpen voor de website. 
 

Participatie 

 Overleg met M. van Roozendaal over pilots 

 Afspraak met Mieke Bos, armoedeambassadeur op 18 september a.s. 10.00 u. M. van Grinsven 
en de voorzitter ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

 Inge Schouwink, werkplaats Financiën, komt 18 september ook haar werkzaamheden toelichten. 

 Zorg Okee gaat zich richten op haar kernactiviteit. De kleine groep jongeren die hierdoor niet 
meer bij hen terecht kan gaan terug naar UWV en Wmo. 

 Advies Sociaal Domein uitgebracht. 
 

08. Contact met Anita van Leeuwen van Brabant Zorg Brabant/Zeeland 
Het DB, incl. J. Schut, heeft kennis gemaakt met Anita van Leeuwen. 

 de evaluatie van de ASD tot nu toe zal plaatshebben onderleiding van Anita van Leeuwen 
Onderwerpen die uit de vergadering naar voren komen: 

a. manier van werken binnen de ASD en het functioneren in het algemeen 
b. hoe de onderlinge samenwerking tussen de kennisgroepen gestalte kan krijgen 
c. hoe kan er meer uit de ASD-vergaderingen gehaald worden – er wordt veel op bepaalde 

punten doorgegaan of teruggekomen en voorbij gegaan aan punten die belangrijk zijn 
d. balans tussen het proces versus de inhoud 
e. visie, missie en toetsingscommissie zijn niet statig maar aan veranderingen onderhevig, is dit 

realistisch (zijn bepaalde doelen gehaald?) 
f. functioneren van het DB en de kennisgroepen op zich 
g. GGZ en Migratie 

 binnen het DB is ook gesproken over een bijeenkomst met alle kennisgroep- en 
werkgroepleden in een ongedwongen sfeer op 19 december a.s.  Aan Anita is gevraagd mee 
te denken over de invulling hiervan. 
De kennisgroepleden wordt verzocht dit binnen de kennisgroep alvast aan te kondigen. Dit 
zal in de avond plaatshebben in het Pieter Bruegelhuis. 

 Op 26 oktober a.s. 14.00-16.00 organiseert onze ASD de regiobijeenkomst van de ASD’s. 
Participatie zal besproken worden en aansluitend wordt de armoedeambassadeur 
uitgenodigd om een bijdrage te leveren. 

 
09. Vaststellen vergaderschema 
Het opgestelde vergaderschema augustus t/m december 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
10. Rondvraag 
H. Verkuijlen: hij heeft een goed gesprek gehad met M. Muurmans (beleidsmedewerker gem. 
Meierijstad) en hij heeft zich aangemeld bij de kennisgroep Wmo. 
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11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn inbreng en wenst iedereen een hele fijne 
vakantieperiode toe. 
 
Volgende vergadering 4 september a.s. met de wethouders, Pieter Bruegelhuis 
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Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 

Nr. Wie Afspraak Afspraak  
gemaakt  

1 Voorzitter Voert gesprek met dhr. Mulder in vervolg op e-mail  d.d.10-01-18 11-01-18 

2 DB Stelt beleidsregels benoemingen bestuursleden ASD op 11-01-18 
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Gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informeert ASD over besluit/ontwikkeling Sociale Kaart 

 Geeft uitsluitsel over kolom ASD in bestuurlijke planning 

 Kijkt vermelding (naam)gegevens clientondersteuners in 
brief uitnodiging keukentafelgesprek na . 

 Levert bijdrage aan uitwisselingsbijeenkomst ASD’s 26 okt. 

 Voorziet ASD van een bijgewerkt overzicht met namen en 
functies ambtenaren die betrokken zijn bij sociaal domein. 

 Reageert inhoudelijk op het ongevraagde advies m.b.t. het 
VN-verdrag. 

19-03-18 

4 Secretaris  Doorsturen link voor signaleren niet bekende verordeningen 
aan leden ASD 

  

26-04-18 

 


