
 
 

Uitnodiging voor de ASD vergadering te houden op: maandag 21 januari 2019.  

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

(HET PIETER BRUEGHELHUIS IS VANAF 19:00 UUR OPEN) 

 

                                   Agenda 
01 Opening en mededelingen. 

  

02 Overleg met de wethouders 

Agendapunten vanuit de kennisgroep Participatie/Emigratie 

a. afspraken jaarplanning beleidsmedewerkers  

b. Afstemming dienstsverleningsovereenkomst. 

Agendapunten vanuit de kennisgroep Jeugd & Onderwijs: 
c. In de kadernota is aangekondigd dat er een strategische werkgroep 

zal worden samengesteld voor de toekomst van Meierijstad. Is deze 

al samengesteld? 

d. Ook uit de kadernota: Meierijstad wil verbindingen leggen tussen 1
e
 

lijns zorg en welzijnszorg en sociale wijkteams. Hoe gaat dit in zijn 

werk, wat is de status hiervan? 

e. Wat is de stand van zaken ten aanzien van Sociale kaart/dashboard? 

f. Uit de kadernota: er komt een uitvoeringsplan Wonen met 

woonagenda. Wat is de stand van zaken? 

g. Hoe is de stand van zaken ten aanzien van voortgang inkoopproces 

Jeugdhulp? 

h. Zijn er beleidsplannen ten aanzien van de overdracht Jeugdhulp 

naar volwassenenhulp? 

i. Hoe staat de gemeente ten opzichte van de inzet van 

ervaringsdeskundigen (artikel Brabants Dagblad 8-1-2019)? 

j. Er is in 2017 een Clientervaringsonderzoek gedaan in Meierijstad. 

Komt er een volgende meting? 

Agendapunten vanuit de gemeente: 
k. Regionale inkoop Jeugd (zie bijgevoegde stukken 02k) 

l. Regionale inkoop Wmo (zie bijgevoegde stukken 02l) 

m. Beleidskader Sociaal Domein 

n. Samenwerking Welzijnsorganisaties (aankondiging startnotitie) 

o. Proeftuin Veghel / PIM Veghel (aankondiging startnotitie) 

  

03 Overleg problematiek jeugd 16-27 jaar. 

Kennisgroep Jeugd & onderwijs wil graag brainstormen met de 

kennisgroep WMO en Participatie over problematiek Jeugd 16-27 jaar.  

Niet inhoudelijk in deze vergadering maar een vorm afspreken: 

Mogelijkheden zijn overleg met de complete kennisgroepen of een aparte 

werkgroep of in de ASD er uitgebreid bij stilstaan? 

Behandeling/toelichting door de kennisgroep Jeugd en Onderwijs. 

  



04 Ongevraagd advies(onafhankelijke)clientondersteuning. 

a. Notitie Frits Sanders, lid kennisgroep WMO 

b. Gem. Helmond. Informatie bij het vinden van de juiste hulp 

c. Folder gemeente Eindhoven sept. 2016 

Behandeling/toelichting door de kennisgroep WMO 

  

05 Stand van zaken kennisgroepen. 

a. Ingekomen notulen/verslagen 

b. Wat speelt er; 

c. Voorgenomen acties. 

  

06 Voorstel wijziging huishoudelijk reglement. 

a. Bijgevoegd. (Wijzigingen zijn schuin en zwart gedrukt.) 

Tot op dit moment zijn er geen schriftelijke reacties ingediend.  

Mochten er nog reacties zijn dan deze graag zo spoedig mogelijk 

aanleveren. Dit om tijd te besparen. 

  

07 Begroting ASD 2019 

a. Begroting 2019. 

b. Toelichting begroting 2019 

16 dec. 2018 heeft de gemeente laten weten dat de begroting 2019 is 

goedgekeurd. Het subsidiebedrag is gelijk aan 2018. 

  

08 Evaluatie plenaire bijeenkomst leden ASD + kennisgroepen op woensdag 

19 dec. 2018. 

a. Informatie door de voorzitter 

  

09 2
e
 bijeenkomst evaluatievergadering, dinsdag 29 januari 2019. 

a. Informatie door de voorzitter. 

  

10 Rooster van aftreden. 

a. Informatie door de voorzitter. 

  

11 Data volgende vergaderingen  

a. Dinsdag 29 januari 2019, 2
e
 bijeenkomst evaluatie 

b. Woensdag 27 februari 2019 

  

12 Notulen vergadering woensdag 21 november 2018. 

a. Bijgevoegd. 

  

13 Ingekomen stukken. 

a. Bijgevoegd overzicht, periode 11 nov. 2018 t.m. 12 jan. 2019. 

  

14 Uitgaande stukken. 

a. Advies aanvalsplan laaggeletterdheid (22 nov. 2018); 

b. Advies Gezondheidsbeleid (22 nov. 2018); 

c. Advies preventief jeugdbeleid (22 nov. 2018); 

d. Advies schuldhulpverlening (22 nov. 2018); 

e. Advies verordening WMO (22 nov. 2018); 

f. Advies nota re-integratiebeleid (20-12-2018); 

g. Reactie procedure regionale inkoop WMO en jeugd (20-12-2018).  

  



15 Rondvraag 

  

16 Sluiting. 

 

Jan de Ruijter, secretaris. 


