
1 
 

 
 

1 

 

 
 
 
Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 21 november 2018 
 
Aanwezig: 
P. van Dieperbeek (vz.) 
J. de Ruijter (secr./penningm.) 
F. van Bergen 
E. Bunk 

M. van Grinsven 
M. van Goor 
S. Scheepers 
 J. Schut 

J. Slagers 
J. Sleegers 
H. Verkuijlen

 
Afwezig:   
Met bericht van kennisgeving:   H. Mulder  
Zonder bericht van Kennisgeving:  P. Bok 
 
01. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van welkom voor 
de wethouders E. Witlox en M. Roozendaal en strategisch adviseur G. Hagoort. 
 
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de inzet van alle leden en voor de medewerking vanuit 
de gemeente bij de gehouden regiobijeenkomst op vrijdag 26 oktober in het Bestuurscentrum.  Hij 
vraagt de wethouder aan facilitaire zaken de complimenten over te brengen voor de organisatie van 
Die dag. 
In de afgelopen periode heeft de ASD o.a. een regiobijeenkomst voor de ASD’s in de regio Noordoost 
Brabant georganiseerd, haar eigen functioneren geëvalueerd o.l.v. G. Conradi en A. v. Leeuwen van 
Zorgbelang (vanavond wordt de vervolgbijeenkomst gepland) en een vijftal preadviezen opgesteld 
die in deze vergadering worden behandeld.   
 
H. Verkuijlen kondigt het bezoek aan de WSD Boxtel aan dat de kennisgroep Participatie heeft 
gepland op 12 februari a.s., 9.00-11.00 u. Iedereen kan aansluiten. Opgave z.s.m. bij J. Schut. 
 
02 Overleg met de wethouders 
- Wijzigingen in de ambtelijke bezetting Sociaal Domein worden doorgenomen. Afgesproken wordt 

de wijzigingen in het bestaande overzicht door te voeren en dit periodiek  (1 keer per kwartaal) 
aan de ASD toe te sturen. 

- Eindrapportage toegang Sociaal Domein en rekenkamerrapport uitgevoerd i.o.v. de 
Gemeenteraad. 
Conclusie in het rapport was voor de gemeente geen verrassing. Er wordt uitvoerig stilgestaan bij 
de huidige stand van zaken 

- Inkoop gespecialiseerde Jeugdzorg en Wmo 
De ASD wordt bij deze uitgenodigd voor de beeldvormende avond op 6 december a.s., 19.30 u in 
het Dienstencentrum in St. Oedenrode. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om daana met 
de wethouders hierover door te praten indien nodig. De trajecten lijken op elkaar.  In februari zal 
het ambtelijk advies voor beide inkopen gegeven worden. Er is tijdsdruk. 
Inkoop Wmo gebeurt zoveel mogelijk door de gemeente zelf (lichte zorg) en waar nodig 
regionaal (veelal zware zorg). 
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Voor Jeugdzorg bestaat de regio uit 16 gemeenten; er wordt gediscussieerd over 
regionaal/lokaal. Het is van belang om regionaal te blijven samenwerken. Lokale invloed is bij 
regionale samenwerking niet uitgesloten.  
Opgemerkt wordt dat Meierijstad nog geen keuze heeft gemaakt voor regio Oss of Meierij.  

- Stand van zaken WSD PIM 
PIM Coaching project is een positief verhaal. Het levert uitstroom op en wethouder Roozendaal 
geeft aan dat ook maatschappelijke winst telt. Het is gericht op de voormalige gemeenten 
Schijndel en St. Oedenrode. In Veghel wordt met IBN samengewerkt; hierover volgt later 
informatie. 
PIM Coaching werkt niet vanuit gemeente en het gemeentehuis dit om de minder positieve 
beleving die uitkeringsgerechtigden met de gemeente hebben los te koppelen. Het is voor beide 
partijen een leerzaam project. Een aantal van de 16 deelnemers is redelijk gemakkelijk te 
bemiddelen. Een aantal mensen reageert niet; er wordt gekeken naar wat hen weerhoudt. Ook 
de statushouders worden nu in het project meegenomen. Uit deze groep wordt veel uitstroom 
verwacht. 

- H. Verkuijlen vraagt naar de evaluatie van pilot Taalproject statushouders naar aanleiding van 
een artikel in het BD. Hij wil de evaluatie graag bespreken in de kennisgroep Participatie. Deze 
evaluatie wordt toegezegd zodra deze er is. Wellicht is het een optie de projectleider uit te 
nodigen voor toelichting. 

- Maandag a.s. is er een startbijeenkomst Inclusieve gemeente. M. van Grinsven 
(ervaringsdeskundige) , M. van Goor en Pieter v. Dieperbeek (namens ASD) zullen deze 
bijeenkomst bijwonen. 

 
03 Verordening WMO-Meierijstad 
04 Concep-nota Preventief Jeugdbeleid 
05 Laaggeletterdheid 
06 Nieuwe instrumenten voor effectieve schuldhulpverlening, budget coaching en budgetbeheer 
Duidelijk is dat binnen de kennisgroepen een inhoudelijk goede discussie is gevoerd met als gevolg 
een gedegen schriftelijke voorbereiding op de ASD vergadering. 
De opgestelde conceptadviezen worden in deze vergadering besproken.  
De adviezen van de kennisgroepen zijn integraal overgenomen in het door de voorzitter op te stellen 
definitieve advies aan de gemeente. 
De adviezen zullen morgen met een begeleidend schrijven worden doorgestuurd aan de gemeente, 
alle leden van de ASD en gepubliceerd op de website. De voorzitters van de kennisgroepen worden 
verzocht het onder hun leden te verspreiden. 
 
 07. Opmerkingen/aanvullingen Nieuwe versie uitvoeringsplan gezondheidsbeleid 
Er wordt geen advies uitgebracht aan de gemeente gezien de beperkte tijd. Er wordt in de reactie 
van de ASD verwezen naar de eerder toegestuurde reacties van de kennisgroepen Jeugd/Onderwijs 
en Participatie/Migratie (d.d. 4 september jl.) met de toevoeging Q-koorts zoals door F. van Bergen 
voorgesteld. 
 
08. Stand van zaken kennisgroepen 
 
09. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement 
De agendapunten schuiven door naar de volgende vergadering. 
 
10. Plenaire bijeenkomst leden ASD en leden kennisgroepen op woensdag 19 december a.s. 
Tijdens deze bijeenkomst zullen de voorzitter, de voorzitters van de kennisgroepen een terugblik 
geven en aan de gemeente wordt gevraagd een bijdrage te leveren. Daarna aan informeel samenzijn.  
Plaats: Het Spectrum Schijndel. 
Graag een inventarisatie van belangstellenden uit de kennisgroepen voor de catering. 
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De voorzitter stelt een officiële uitnodiging op. 
 
 
 
11. Evaluatievergadering 
Data voor de vervolgbijeenkomst worden door het DB met Zorgbelang kort gesloten. Daarna volgt 
een datumprikker voor de ASD-leden. 
 
 
12. Rooster van aftreden 
De voorzitter neemt contact op met de leden die dit jaar op dit rooster vermeld staan. 
 
13. Volgende vergaderingen 
De vergaderingen met de wethouders zijn vastgelegd op 21 januari, 15 april, 25 sept en 4 december 
2019. 
De ASD-vergaderingen voor het eerste kwartaal zijn vastgelegd op 21 januari, 27 februari en 25 
maart 2019 
 
14. Notulen vergadering woensdag 4 september 2018 
Deze notulen zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 
17.  Rondvraag 

- Dit overleg is door diverse mensen als prettig ervaren. 
- F. van Bergen: Zorgbelang heeft geïnformeerd of zij een drietal foto’s, gemaakt tijdens de 

evaluatie-avond door Zorgbelang, mag publiceren in het e-magazine. J. Sleegers gaat niet 
akkoord met het gebruiken van foto’s waarop hij te zien is. Fenna regelt dit. 

- F. van Bergen: in Dropbox komt onder ASD een map Verordeningen-beleidsregels. F. van 
Bergen vult deze map. 
 

18.  Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 21.45 uur de vergadering. 
 
 
Volgende vergadering: 

- Bijeenkomst voor alle ASD- en kennisgroepleden woensdag 19 december a.s., 19.30 u. in het 
Spectrum in Schijndel 

- ASD-vergadering: 21 januari, 19.30 uur (tevens overleg met de wethouders) 
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Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 

Nr. Wie Afspraak Afspraak  
gemaakt  

3 Voorzitter  Neemt in januari 2019 opnieuw contact op met dhr. Mulder 04-09-18 

4 Voorzitter  Neemt nog dit jaar contact op met de leden die aftredend 
zijn 

21-11-18 

 

 


