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Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 21 januari 2019 
 
Aanwezig: 
P. van Dieperbeek (vz.) 
J. de Ruijter (secr./penningm.) 
E. Bunk 
M. van Grinsven 

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

J. Sleegers 
H. Verkuijlen

 
Afwezig m.k.   
F. van Bergen 
 
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. 
 
Mededelingen 
- F.van Bergen heeft zich afgemeld voor deze vergadering. 
- De voorzitter geeft aan dat het niet goed gaat met de gezondheid van de partner van H. Mulder. 

In goed overleg heeft H. Mulder besloten zijn functie per 1 januari 2019 beschikbaar te stellen. 
- Afgelopen zaterdag is José de Boer uitgeleide gedaan. José de Boer was o.a. de voorzitter van de 

Wmo-Raad Veghel en mede initiatiefneemster voor de oprichting van deze ASD. De voorzitter 
heeft namens de ASD de familie gecondoleerd. 

- Zowel de ASD als de gemeente zal een nieuwe lijst van leden/betrokken ambtenaren opstellen. 
De aanwezige ASD-leden geven toestemming voor het vermelden van naam, e-mailadres en 
telefoonnummer op de lijst. F. van Bergen zal later om toestemming gevraagd worden. 
(noot secr.: Fenna is akkoord gegaan met de te verzenden lijst) 

 
02 Overleg met de wethouders. 
Kennisgroep Participatie en Migranten. 
a. Afspraken jaarplanning beleidsmedewerkers. 

H. Verkuijlen deelt mee dat hij niet tevreden is over het nakomen van afspraken en beantwoor-
den van schriftelijk gestelde vragen door ambtenaren van Atelier Toegang.  
Binnen de gemeente zal hiervoor aandacht gevraagd worden. 

b. Afstemming dienstverleningsovereenkomst. 
De kennisgroep wijst op de slechte vertegenwoordiging vanuit Boekel. Verder merkt zij op dat de 
afstemming tussen de ambtenaren van de betrokken gemeenten niet optimaal is; ambtenaren 
van de gemeente Meierijstad bezoeken de vergaderingen om toelichting/informatie te geven. Is 
er voldoende ruggespraak met de andere gemeenten? 
Wethouder Van Roozendaal zegt dat er volop contact en afstemming plaatsheeft tussen de 
betrokken ambtenaren. Er wordt gesproken over een nieuwe dienstverleningsovereenkomst. 

c.  Artikel financiële situatie WSD Boxtel – groot verlies – in dagbladen. In het kader van het geplande  
bezoek graag een toelichting hieriop.  
Dit verlies is het tekort dat verwacht wordt ten opzichte van de begroting vanaf 2019-2020. Het is 
moeilijk exacte voorspellingen te doen, omdat er nog veel ontwikkelingen spelen waarvan de 
afloop niet bekend is.  
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Momenteel schrijven zowel IBN Veghel als WSD Boxtel zwarte cijfers.  
d.  PCAN heeft op 22 november jl. ongevraagd advies uitgebracht aan het POHO om een centraal 

punt in te richten waar werkgevers en werkzoekenden gewezen/geholpen worden op/naar een 
van de vele projecten die er zijn. Het POHO heeft dit advies naast zich neer gelegd. Wethouder 
Roozendaal licht deze afwijzing toe: het POHO is van mening dat het een te tijds- en 
kostenintensief voorstel is, de werkgeverssevicepunten zijn goed op weg nog een orgaan in het 
leven roepen is niet wenselijk. 
 

Kennisgroep Jeugd en Onderwijs 
e. Is er al een strategische werkgroep samengesteld voor de toekomst van Meierijstad zoals 

aangekondigd in kadernota? 
 Er zijn mensen benaderd met enige afstand tot Meierijstad -wel gevoelsmatig betrokken maar 

niet dagelijks bezig met – te zijner tijd volgt meer informatie. 
f.   Voor het leggen van verbindingen tussen eerste- en tweedelijns zorg, welzijnszorg en sociale 

wijkteams is aan de welzijnsinstellingen gevraagd mee te denken over: hoe kunnen 
ontmoetingsplekken gevormd worden; hoe kan samenwerking tussen het sociale middenveld tot 
stand gebracht worden; hoe kunnen met eigen partners verbindingen gelegd worden? 

g.  Stand van zaken sociale kaart. De deadline ligt in 2019. De vorm is nog niet duidelijk. 
Verwachtingen worden geinventariseerd. In de praktijik wordt er meestal weinig gebruik van  
gemaakt terwijl het veel werk is om deze kaart op te zetten en te onderhouden. 

h.  Stand van zaken inkoopproces Jeugdhulp: in februari overzicht van dit jaar en in april zijn de 
vooruitzichten duidelijk. 

i. Beleidsplannen t.a.v. overdracht van Jeugdhulp naar volwassenhulp? Er zijn geen beleidsplannen. 
Er is op klantmanagersniveau casuïstiek voor vervolg. Daarbij worden de mogelijkheden steeds 
groter doordat de deelgebieden Wmo, Participatie en Jeugd steeds meer samengaan; er zijn meer 
mogelijkheden zonder beschikkingen en de berichten van de staatssecretaris hieromtrent zijn 
hoopgevend. Dit draagt ook bij aan financieringsmogelijkheden IBN en WSD. 

j. Hoe staat de gemeente t.o.v. de inzet van ervaringsdeskundigen (BD 08-01-2019). Er wordt steeds 
meer gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen. Voorwaarde is dat de ervaringsdeskundigen wel 
in deze richting zijn opgeleid. 

k. Cliēntervaringsonderzoek Jeugdhulp zit in de planning. Een regionaal onderzoek met een rapport 
per gemeente. De kennisgroep vraagt om gedurende het proces op de hoogte gehouden te 
worden. G. Hagoort neemt dit mee.  

 
Agendapunten vanuit de gemeente 
Er zijn in december een zestal advies aanvragen bij de ASD gedaan. 
l.  Regionaal inkoop Jeugd. Geen advies uitgebracht door ASD. Er is nu de gelegenheid om 

opmerkingen kenbaar te maken. Het staat bij het College van Meierijstad op de agenda in 
februari. Zodra de colleges van de 16 betrokken gemeenten akkoord zijn moeten de 
gemeenteraden nog instemmen. Daarna gaat de aanbesteding lopen. Boxtel, Haaren en St. 
Michielsgestel hebben nog hun bedenkingen, zij willen lokaal meer invloed op de keuze van de 
aanbieders. Centrumregeling met uitzonderingen is lastig voor alle betrokken partijen. 

 Lokale zorgaanbieders kunnen gecontracteerd worden; er is budget voor de extra kosten 
inkooporganisatie. 

 Voor de toekomst is er geen garantie voor voldoende middelen dus de zorgvraag zal onder 
controle moeten komen. Uitgangspunt zal blijven dat er geen plafond komt voor hulp aan jeugd. 

m. Regionale inkoop Wmo 
 Er komt geen adviesaanvraag, alle vragen kunnen nu worden gesteld. 
 Meierijstad zal inversteren in hulp zo dichtbij als mogelijk in de hoop hiermee op termijn effect te 

hebben. Kleine ondernemers kunnen zich aansluiten bij een Wmo zorgcooperatie. Het ligt in de 
verwachting uit te komen op een openhouse-constructie waarbij kwaliteit een belangrijk element 
is, uurtarieven vastgesteld zijn zodat concurrentie op prijs zoveel als mogelijk wordt beperkt. 
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  Streven is overeenkomsten voor twee jaar af te sluiten en jaarlijks stilzwijgend te verlengen 
waarbij jaarlijks voorwaarden aangepast (kunnen) worden.  

 Om kwaliteit te borgen worden er relatiemanagers aangesteld die nauwe contacten zullen 
onderhouden met de klantmanagers. V.a. 2020 zal dit ondergebracht worden in een 
inkooporganisatie. 

 Voor wat betreft social return kan er coulant worden omgegaan met de kleine aanbieder.  
n.  Beleidskader Sociaal Domein 

Vorige week is informatie opgehaald, de bijeenkomst was interessant. Er heeft nu aanscherping 
plaats. Tijdsplanning: rond 1 februari formeel adviesaanvraag ASD en PON, eind februari in 
college, in maart in commissie en in april in de raad.  
Opmerkingen/advies vanuit de ASD: tijd per groepje te kort en iets later in de ochtend starten. 

o.  De samenwerkende Welzijnsorganisaties (Juvans, Lumensgroep, Welzijn Meierij en MEE en Ons   
Welzijn) kondigen startnotitie aan. Aan de samenwerkingworden meer partijen toegevoegd, voor 
de zomer moet dit een feit zijn. 

p.  Proeftuin Veghel/PIM Veghel 
Er wordt beoogd te bouwen aan een plek -vanaf de basis- waar mensen elkaar laagdrempelig 
kunnen ontmoeten, een plek waar ‘alles’ in huis is. IBN wordt hierbij betrokken.  
De startnotitie wordt toegezegd aan de ASD. 
 
Een tweetal aanvullende opmerkingen vanuit de gemeente: 

- de pasje zijn er, Regiotaxi Van Munckhof weinig klachten, geruisloze overgang, klachten uit 
het verleden zijn in de minne geschikt. 

- verlengen van beschikkingen: beoogd wordt voor chronisch zieken een langere termijn in te 
stellen aagezien bij deze mensen geen herstel op korte termijn wordt verwacht. 
 

De voorzitter dankt de wethouders en G. Hagoort voor hun bijdrage. Zij verlaten de vergadering. 
 
03. Overleg problematiek Jeugd 16-27 jaar 
Dit punt wordt geagendeerd voor de komende ASD-vergadering. Als vergaderinstrument wordt 
voorgesteld: Toolkid 
 
04. Ongevraagd advies (onafhankelijke) clientondersteuning 
De werkgroep Cliëntondersteuning/Huishoudelijke Hulp heeft besloten dit jaar (onafhankelijke) 
cliëntondersteuning als speerpunt uit te werken om zo te komen tot een ongevraagd advies voor alle 
domeinen. 
De kennisgroep Wmo vraagt de ASD-leden de bijgaande stukken te delen met de kennisgroepleden, 
reacties en informatie te verzamelen en deze terug te koppelen aan J. Sleegers.  
De leden spreken hun waardering uit voor het stuk van F.  Sanders. Aan M. van Goor wordt gevraagd 
de complimenten over te brengen.  
 
05. Stand van zaken kennisgroepen 
Gezien de tijd wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 
06. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement 
-  Besloten wordt dat deelname aan meerdere kennisgroepen is niet conform het huishoudelijk 

reglement. Besloten wordt dat de huidige situatie voor nu akkoord is -sterfhuisconstructie- vanaf 
nu is het niet meer mogelijk bij twee of meer kennisgroepen aan te sluiten. 

- Besloten wordt dat het aantal kennisgroepen niet wordt uitgebreid. 
- Het voorstel om mensen met kennis van GGZ in te huren wordt afgewezen. Onderdeel uitmaken 

van de ASD is belangrijk. 
- De omvang van de ASD blijft maximaal 15 personen d.w.z. een afvaardiging van maximaal vier 

personen vanuit iedere kennisgroep. Bij aanvang van nieuwe termijn evalueren/herijken.  
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- Benoeming van leden van de ASD gebeurt onder verantwoording van het DB gehoordhebbende 
de ASD. 

- Artikel 5, lid 3 van het HHR wordt in overeenstemming gebracht met artikel 3 lid 4 van de 
Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Meierijstad. 

 
07.  Begroting ASD 2019 
Dit punt had eind vorig jaar op de agenda moeten staan. Dit agendapunt schuift door naar een 
volgende vergadering in veband met tijdsdruk. Dan naar aanleiding van een opmerking nu ook 
aandacht voor de vergoeding voor de ASD-leden. 
 
08. Evaluatie plenaire bijeenkomst leden ASD en kennisgroepen op 19 december jl. 
Niet besproken. 
 
09. Tweede bijeenkomst evaluatievergadering d.d. 29 januari a.s. 
De leiding zal in handen zijn van Anita van Leeuwen, Zorgbelang. 
Er zal gesproken worden over de vergaderwijze, het visiedocument en communicatie. 
Er volgt nog een e-mailbericht vanuit het DB. 
 
10.  Rooster van aftreden 
De aftredende leden: J. de Ruijter, F. van Bergen, M. van Grinsven, J. Slagers, J. Schut en M. van Goor 
hebben aangegeven aan te willen blijven voor een volgende zittingsperiode.  
H. Mulder heeft zijn functie neergelegd.  
 
11. Data volgende vergaderingen 
a. Dinsdag 29 januari a.s. tweede evaluatiebijeenkomst o.l.v. Anita van Leeuwen, Zorgbelang. 

Aan de orde komen: manier van vergaderen, visiedocument en communicatie. 
b. Volgende ASD-vergadering: 27 februari a.s.  
 
12. Notulen vergadering 21 november 2019 
De voorliggende notulen worden vastgesteld. 
 
13. Ingekomen stukken. 
Niet aan de orde geweest. 
 
14. Uitgaande stukken. 
Niet aan de orde geweest. 

 
15. Rondvraag 
- voorzitter: Jaarplan wordt geschreven op basis van o.m. de input van de voorzitters van de 

kennisgroepen. Gevraagd wordt deze input te bekijken en op basis hiervan voor 1 maart een 
drietal onderwerpen, die je nader wil belichten in 2019, in te leveren bij de secretaris. 

- De voorzitter en M. van Grinsven gaan 28 januari naar het symposium in Oss Jeugdzorg in Oss 4 
jaar transitie. En hoe nu verder? 

 
De voorzitter dankt ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 
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Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 

Nr. Wie Afspraak Afspraak  
gemaakt  

1 Gemeente  ASD informeren over voortgang 
Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 

 Nieuwe lijst betrokken ambtenaren 

 Adviesaanvraag Beleidskader Sociaal Domein  

 Startnotitie Proeftuin/PIM Veghel 

21-01-19 

2 DB  Agenderen begroting ASD 2019 

 Agenderen overleg problematiek Jeugd 16-27 jaar 

21-01-19 

3 Secretaris  Nieuwe lijst leden ASD naar de gemeente 

 Aanpassingen doorvoeren in het HHR 

21-01-19 

3 Kennisgroepen  Reactie op het ongevraagdadvies Clientondersteuning 
terugkoppelen aan Jan Sleegers 

 Aanleveren input jaarverslag 2018 

21-01-19 

 


