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Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 27 februari 2019 
 
Aanwezig:
J. Schut (vice-vz) 
J. de Ruijter (secr./penningm.) 
F. van Bergen 

E. Bunk 
M. van Grinsven 
M. van Goor 

S. Scheepers 
J. Slagers 
H. Verkuijlen

 
Afwezig m.k. 
P. van Dieperbeek (vz.) 
 

 
J. Sleegers 
 

 
 

01 Opening en mededelingen 
J. Schut (vice-voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
J. de Ruijter informeert de aanwezigen over de gezondheid van de echtgenote van de voorzitter. 
M. van Goor heeft op 21 februari jl. de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij 
bijgewoond. In deze vergadering heeft wethouder Witlox op verzoek van de gemeenteraad 
toegezegd de procesafspraken rondom gevraagde adviezen schriftelijk vast te leggen.  
In deze vergadering wordt geconstateerd dat er nooit een tijdsperiode, waarbinnen een reactie van 
de gemeente op een advies verwacht wordt, is afgesproken met de gemeente. De secretaris zal een 
overzicht opstellen met de datum van advisering en reactiedatum van de gemeente.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
02. Stand van zaken basisteams Jeugd en Gezin 
De kennisgroep Jeugd en Onderwijs heeft op 12 februari jl. gesproken met kennisgroepleden en 
medewerkers BJG over de huidige stand van zaken Basisteams. Het verslag is onder de ASD-leden 
verspreid. Uitgangspunt voor de bijeenkomst was het verslag met knelpunten dat anderhalf jaar 
geleden opgesteld is na een bezoek aan het basisteam Veghel/St. Oedenrode. De conclusie is dat er 
weinig veranderd is, de regie onduidelijk is en het verschil in basisteams groot is op diverse vlakken.  
Afgesproken wordt dat de kennisgroep haar conclusies, in het reeds geplande overleg met de 
betreffende beleidsambtenaar bespreekt. Daarna een terugkoppeling geeft aan de Basisteams en 
ASD.  
De kennisgroep Wmo heeft in haar vergadering van 19 februari gesproken met T. Cloosterman. 
Tijdens dit gesprek is o.a. gevraagd naar de kosten van de Basisteams naar aanleiding van een artikel 
waarin gesteld werd dat basisteams duurder zijn dan gepland. Mw. Cloosterman ontkende dit en 
heeft ter onderbouwing een artikel toegestuurd. Zij gaf aan dat de teams goed bezet zijn, dat zij niet 
op de hoogte is van wachttijden en dat nu wachten is op de gemeente. De gemeente moet 
duidelijkheid scheppen in hoe zij verder willen met financiering en aansturing vanaf 2020 van de 
gezamenlijke welzijnsorganisaties. 
De stand van zaken basisteams komt terug in de ASD-vergadering van maart a.s.  
 
03. ‘Meierijse Inclusie’ 
Iedereen heeft het voorstel van de projectgroep ‘Inclusieve samenleving’ ontvangen. 
M. van Grinsven geeft in haar toelichting aan dat er hard en daadkrachtig gewerkt wordt. Zij steunt 
het plan. Er volgt een uitvoeringsplan. De ASD heeft geen verzoek tot advisering ontvangen omdat 
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zowel M. van Goor (afgevaardigde ASD) als M. van Grinsven (ervaringsdeskundige) aan de werkgroep 
deelnemen. Via hen kan de ASD haar advies inbrengen.  
Kennisgroep Jeugd  geeft aan dat zij graag aandacht wil voor kinderen met een mentale beperking, 
voorlichting aan sportverenigingen.  
Afgesproken wordt om iedere vergadering naar Inclusie te kijken. 
Verder wordt in het algemeen gesteld dat deelname van leden van de ASD aan een projectgroep 
verzoek tot advisering niet uit mag sluiten. 
 
04. Proces beleidskader Sociaal Domein 
Het beleidskader is later ontvangen dan toegezegd door G. Hagoort. Dit verstoort processen. De 
kennisgroep Jeugd en Onderwijs had dit op de agenda gezet van haar vergadering van 12 februari jl. 
Omdat het stuk toen ontbrak en de kennisgroep niet meer bijeenkomt voor 25 maart a.s. kan dit niet 
meer besproken worden. Besloten wordt dit terugkerende ‘probleem’ nogmaals met G. Hagoort te 
bespreken in de ASD-vergadering van april a.s. 
De andere kennisgroepen hebben een werkwijze afgesproken om een preadvies te formuleren.  
In overleg met G. Hagoort is de adviesdatum 26 maart a.s. vastgesteld. 
Beleidsadviseur T. Aben heeft bij M. van Goor een verzoek neergelegd om een viertal punten mee te 
nemen in de advisering. Dit verzoek moet via de ASD binnenkomen. Dit wordt in de vergadering met 
de wethouders in april besproken. 
Het gaat bij dit beleidskader veel om bestaand beleid dat al in uitvoering is.  
In de vergadering van maart wordt aan de hand van de preadviezen een advies opgesteld. Dit advies 
zal op 26 maart aan de gemeente verzonden worden.  
 
05. Stand van zaken kennisgroepen 
Kennisgroep Wmo 
- Op 19 febr. jl is T. Cloosterman namens de 5 welzijnsorganisaties in de vergadering geweest. Zij 

gaf aan dat de gemeente per 2020 één aanspreekpunt wil hebben namens de 
welzijnsorganisaties maar dat de eisen van de gemeente nog niet duidelijk zijn. De tijd dringt.  

- Zij gaf aan dat de verschillen in wijkteams die er van oudsher zijn, voorlopig blijven. 
- De in Schijndel gerealiseerde inloop-/servicepunten dit jaar voor iedere kern worden ingericht.  
- In maart komt Medipoint de stand van zaken toelichten. 
- In april komt in het kader van verward gedrag/verwarde personen wijk GGD’er Van Dorst zich 

voorstellen. De kennisgroep Jeugd geeft aan belangstelling hiervoor te hebben. 

- ASD Oss heeft (gevraagd) advies uitgebracht over het Regionaal beleidskader Wmo 2020-2023. 
Aangezien Meierijstad voor de huishoudelijke hulp en het vervoer bij de Regio Oss zitten, had de 
ASD hierbij betrokken moeten worden. Heeft de gemeente hier regie in gehad? Vraag wordt 
behandeld in ASD-vergadering met wethouders in april. Tevens wordt gevraagd welke 

onderdelen in eigen regie worden geregeld. 
 
Kennisgroep Participatie 
- De dienstenovereenkomst tussen Boekel, Bernheze en Meierijstad wordt momenteel 

geëvalueerd. De ASD Boekel wordt opnieuw opgezet. Boekel wil in de huidige vorm verder. 
Bernheze wil toegang anders regelen en weet nog niet hoe verder met de dienstenregeling. 

- T. Bullens vertegenwoordigt Boekel in de kennisgroep. H. van Schijndel heeft zijn lidmaatschap 
ASD Boekel stop gezet.  

- Speerpunten voor het komende jaar zijn: schuldenproblematiek, taalbegeleiding en integratie. 
- Voor het onderdeel Migratie wordt nog naar personen gezocht. 
 
Kennisgroep Jeugd en Onderwijs 
- Jeugdteams – eerder besproken deze vergadering. 
- Advies uitbrengen beleidskader 
- De samenstelling van de kennisgroep; meer ervaringsdeskundigen toevoegen 



3 
 

- Overgang van 18 jarigen 
- Speerpunten voor het komende jaar zijn: doelgroep 18-27 jarigen, uitvoering preventief 

jeugdbeleid, samenwerking tussen gemeente en samenwerkingsverbanden Onderwijs. 
 
 
06. Verslag tweede bijeenkomst evaluatie ASD 29 januari jl. 
Afgesproken wordt dat de secretaris een overzicht en actielijst opstelt a.d.h.v. het verslag. 
 
07. Begroting 2019 
De begroting is door de gemeente goedgekeurd op 16 december jl. 
- N.a.v. vraag Jeugd en Onderwijs wordt toegezegd dat een attentie voor een deskundige vergoed 

wordt. 
- N.a.v. opmerking van J. Slagers zal de vergoeding ASD-leden binnen het DB besproken worden en 

geagendeerd worden in de tweede helft van het jaar. 
 

08. Datum volgende vergadering 
De volgende ASD-vergadering staat gepland op 25 maart a.s.  
M. van Grinsven meldt zich af.  
Planning groepsfoto schuift door naar april. 
 
09. Notulen vergadering 21 januari jl. 
De notulen zijn inmiddels aangepast en worden vastgesteld. 
Naar aanleiding van: geen punten. 
 
10. Ingekomen stukken 
- Het overzicht van contactambtenaren bevat geen e-mailadressen en telefoonnummers. De 

secretaris zorgt voor de aanvulling. 
 

11. Uitgaande stukken 
Ter kennisname aangenomen. 
 
12. Rondvraag 
- De kennisgroepen zullen hun vragen, opmerkingen, met betrekking tot het stuk van Frits Sanders 

(Clientondersteuning) doorsturen naar M. van Goor. Hij zal deze verzamelen en beantwoorden. 
- F. van Bergen: vraagt naar het huishoudelijk reglement en het rooster van aftreden. J. de Ruijter 

antwoordt dat deze zullen worden aangepast, nu het verslag van de vergadering van 21 januari 
2019 is vastgesteld, en  worden beiden in Dropbox geplaatst.  

- F. van Bergen stuurt haar bijdrage voor jaarverslag (Communicatie) z.s.m. op. 
 

13. Sluiting 
De vice-voorzitter dankt iedereen 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 

 Tijdsafspraken realiseren en verzoeken om adviseren via 
ASD indienen 

 Vraag stand beleidskader Wmo 2020-2023 in 
regioverband en inzicht in wat in eigen regie 

21-01-19 
 
 
 
 
27-02-19 
 

2 DB  Agenderen overleg problematiek Jeugd 16-27 jaar 

 Agenderen stand Basisteams vergadering maart 

 Agenderen Inclusie iedere vergadering 

 Agenderen 2e helft jaar: vergoeding ASD-leden 

21-01-19 
27-02-19 
 

3 Secretaris  Aanpassingen doorvoeren in het HHR en rooster van 
aftreden 

 Datumoverzicht opstellen advisering en reactie 
gemeente tbv ASd 

21-01-19 
 
27-02-19 

3 Kennisgroepen  Reactie op het ongevraagdadvies Clientondersteuning 
terugkoppelen aan M. van Goor. 

 Aanleveren input jaarverslag 2018 

27-02-19 

 
 


