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Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 15 april 2019 
 
Aanwezig:
P. van Dieperbeek (vz.) 
J. de Ruijter (secr./penningm.) 
E. Bunk 
M. van Goor 

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

J. Sleegers 
H. Verkuijlen

Afwezig m.k.: 
F. van Bergen 
 

 
 
 

 

01 Opening en mededelingen 
Voorzitter verwelkomt al aanwezigen. Een extra woord van welkom aan wethouder Roozendaal en 
de heer Hagoort. 
De voorzitter geeft aan dat de behandeling van de agendapunten ingebracht door de gemeente 
prioriteit heeft deze vergadering.  
 
02. Overleg met wethouder 
M. Roozendaal licht toe. 
a. Beleidskader. 
Het Beleidskader Sociaal Domein komt morgen in het College aan de orde. De ASD heeft een goed 
advies gegeven. Er heeft vervolgens constructief gesprek plaatsgehad met meerdere betrokken 
partijen waaronder de ASD.  
 
De opzet van de Sociale kaart Meierijstad wordt een apart traject waarbij alle partijen in het 
participatietraject worden betrokken. Er zijn nog geen goede voorbeelden van de kaart bekend. 
Bepalen van de doelgroep is belangrijk. Andere uitgangspunten zijn dat de kaart snel en gemakkelijk 
te raadplegen moet zijn. Er is iemand aangesteld voor de uitvoering. Wethouder Roozendaal zegt toe 
die naam door te geven. 
 
De voorzitter geeft aan dat het adviesproces binnen de ASD intensief is geweest en dat dit qua 
proces een schoolvoorbeeld was. Hij complimenteert de leden. 
 
b. PIM. 
PIM loopt goed. Wethouder Roozendaal heeft veel betrokkenen gesproken en is op dit moment 
tevreden. Richting de zomer zal het WSD-deel geëvalueerd worden. 
PIM Vitaal! is een proefproject in een deel van Veghel van WSD, Meierijstad en ROC De Leijgraaf met 
als doel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan een gezonde leefstijl.  
De raadsleden van de tien bij PIM betrokken gemeenten komen nog voor de zomer bijeen. In het 
najaar volgt dan besluitvorming over de toekomst 
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c. Proeftuin Veghel. 
Het streven is ook het zorgdeel PIM Support in Veghel uit te rollen. Het project start in wijk De Leest. 
Het doel is via intensieve coaching mensen eerder aan het werk te krijgen. Waarbij verbinding zal 
worden gezocht tussen professionals en activiteiten.  
Er komt binnenkort een overzicht van plannen met het Klooster. Het streven is deels woonproject en 
deels zorgactiviteiten.  
 
d. Kadernota. 
De uitvoering van de kadernota, die samenhangt met beleidskader, wordt in gang gezet. Er zijn veel 
ambities opgehaald. In de kadernota komen geen zaken die niet in het beleidskader staan. 
 
e. Ombuigingen. 
Door bezuinigingen en lastenverzwaring is er een tekort in de begroting. Eventuele consequenties 
voor het Sociaal Domein zijn nu niet te voorspellen. Indien door politieke discussies er wel gevolgen 
zijn voor de uitvoering van de beleidsplannen waarop de ASD positief geadviseerd heeft, wordt de 
ASD betrokken. 
 
Financiële gevolgen van de invoering van het abonnementstarief Wmo zijn nog niet bekend. 
 
f. Regionale inkoop Jeugd/Wmo. 
Het besluit van de zestien gemeenteraden betreffende de inkoop Jeugd/Wmo is bekend. Nu is de 
daadwerkelijke inkoop actueel. Juridisch en inkoop technisch een moeilijk traject. Januari 2020 is 
wellicht niet haalbaar. Opties die nu in beeld zijn is: lichte en zware zorg splitsen of het geheel 
doorschuiven. De open house methodiek is belangrijk maar zorgvuldigheid is belangrijker. De 
verwachting is dat in mei het besluit zal worden genomen wat er gaat gebeuren.   
 
g. Toekomst SW-bedrijven. 
In 2017 is er een motie ingediend over de toekomstscenario’s van beide SW-bedrijven. Eind dit jaar 
moet er duidelijkheid zijn. De gemeente zal niet zomaar uitstappen omdat de gevolgen groot zijn. 
Goede samenwerking tussen beide bedrijven, met een eigen cultuur en bedrijfsvoering, is mogelijk. 
Het PIM-project is een bewijs. 
 
h.  Aanpak uitbrengen advies pilot Vroeg Eropaf Meierijstad periode 2019 – 31 december 2020 
De tijdspanne voor het uitbrengen van het advies is te kort om dit voor de volgende ASD-vergadering 
te agenderen.  Eind april moet het advies bij de gemeente liggen. De ASD-leden besluiten dat de 
kennisgroepen hun preadvies formuleren en dit onderling uitwisselen. Als er overeenstemming is zal 
de voorzitter het advies formuleren en uitbrengen aan de gemeente. 
 
Vragen aan de wethouder: 
- M. van Goor: heeft een uitnodiging ontvangen voor een vergadering in Den Bosch voor o.a. 

bespreken verslag vertrouwenspersoon 2018.  
De uitnodiging komt vanuit het regionaal samenwerkingsverband? Advies: contact te leggen met 
de ASD Den Bosch voor meer informatie. 

- H. Verkuijlen: in de media het proefproject digitaal huishoudboekje Utrecht belicht. Gemeente 
kunnen hier aan deelnemen. Dit kan een middel zijn voor mensen met een bijstandsuitkering om 
niet onder bewindvoering te komen.  
De ASD kan een advies aan de gemeente uitgebrengen. 
De dienstovereenkomst met Boekel en Bernheze loopt aan het eind van het jaar af. Wethouder 
Roozendaal geeft aan dat iedere gemeente haar eigen afwegingen over voortzetting moet 
maken. 
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- J. Schut signaleert dat mensen met een participatiebaan na 23 maanden bedankt worden voor 
hun inzet zodat langdurige verplichtingen voorkomen worden. De gemeente heeft inzicht in de 
ontwikkelingen. 

- J. Slagers: Wachtlijsten GGZ-instellingen zijn zorgwekkend.  
Dit is een bekend landelijk probleem waarvoor naar verwachting de minister op korte termijn 
midddelen beschikbaar stelt. In de contracten zijn afspraken vastgelegd die worden in de praktijk 
niet altijd nageleefd. 

 
De voorzitter dankt de heren Hagoort en Roozendaal voor hun inbreng. Zij verlaten de vergadering.  
 
 
04. ‘Meierijse Inclusie’ 
M. van Goor en M. van Grinsven lichten de stand van zaken toe. Bij dit verslag het 
‘Uitwerkingsvoorstel Meierijstadse inclusie agenda’ waarin de ontwikkelingen worden toegelicht. 
 
05. Stand van zaken kennisgroepen/actueel. 
Kennisgroep Participatie en Migratie: 
- Verlenging dienstovereenkomst met Boekel en Bernheze. 
- Armoedebestrijding en gemeentelijke belastingen. 
- Loonkostensubsidie. 
- Armoedeambassadeur. 
 
Kennisgroep Jeugd en Onderwijs: 
- Overleg met beleidsmedewerkers en wethouders. 
- Armoedeambassadeur. 
- Positie naar BJG -> taak ASD is signaleren. 
- Samenwerkingsverband PO, gesprek met directeur over aansluiting onderwijs en jeugdhulp 
- 7 mei a.s. overleg met kennisgroep over jeugd 18- 18+, afhankelijk van het overleg agenderen 

voor de ASD. 
 

Kennisgroep Wmo: 
- Per 2020 stopt landelijke groep Q-koorts support. De gemeente krijgt dit in haar takenpakket. De 

kennisgroep zoekt contact met plaatselijke patiënten.  
- Kennismaking met Wijk GGD’ers. 
- GGD en ex-gedetineerden Meierijstad, M. Kerstens komt dit toelichten. 

 
06. Terugkoppeling bijeenkomst ASD’s regio Noordoost Brabant 
De voorzitter doet kort verslag van de vergadering, het schriftelijk verslag wordt t.z.t. opgenomen in 
Dropbox. 
Er waren veel nieuwe vertegenwoordigers.  
Beleidsvoorbereiding kan op kennisgroepnivo. De kennisgroepen gaan akkoord met de uitwisseling 
van de algemene e-mailadressen van de kennisgroepen. J. de Ruijter draagt hier zorg voor opname 
van de e-mailadressen van de andere ASD’s in Dropbox. 
De volgende bijeenkomst zal weer plaatsvinden in Oss. 
 
07. Datum volgende overleg 
De volgende ASD-vergadering staat gepland op woensdag 22 mei a.s. 
 
08. Notulen vergadering maandag 25 maart jl. 
De nagestuurde notulen zijn en worden vastgesteld.  
Naar aanleiding van de notulen zijn er geen opmerkingen. 
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09. Ingekomen stukken 
Deze worden ter kennisname aangenomen. 
 
10. Uitgaande stukken 
Deze worden ter kennisname aangenomen. 
 
11. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 

 
Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 

Nr. Wie Afspraak Afspraak  
gemaakt  

1 Gemeente  ASD informeren over voortgang Cliëntervaringsonder-
zoek Jeugdhulp 

 Naam doorgeven van de medewerker belast met de 
uitvoering van de Sociale kaart. 

 ASD betrekken bij wijzigingen in de uitvoering van de 
beleidsplannen. 

 Doorgeven financiele gevolgen invoering 
abonnementstarief Wmo zodra deze bekend zijn. 

21-01-19 
 
15-04-19 
 

2 DB  Agenderen overleg problematiek Jeugd 16-27 jaar 

 Agenderen 2e helft jaar: vergoeding ASD-leden 

 Agenderen Kerncijfers gemeente en gebiedsteams 

 Advies pilot Vroeg Eropaf Meierijstad voor eind april 
naar de gemeente 

21-01-19 
 
26-03-19 
15-04-19 

3 Secretaris  Datumoverzicht opstellen advisering en reactie 
gemeente tbv ASD 

 Uitwisseling van de algemene e-mailadressen van de 
kennisgroepen met ASD’s uit de regio Nrd-Oost Br. 

27-02-19 
 
15-04-19 

3 Kennisgroepen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


