Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 22 mei 2019
Aanwezig:
P. van Dieperbeek (vz.)
J. de Ruijter (secr./penningm.)
F. van Bergen

E. Bunk
M. van Goor
M. van Grinsven

S. Scheepers
J. Schut

Afwezig m.k.
J. Slagers

J. Sleegers

H. Verkuijlen

01 Opening en mededelingen
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn geen mededelingen.
De afmeldingen worden doorgenomen.
02. Jaarverslag 2018 Stichting ASD Meierijstad
Het Jaarverslag wordt doorgenomen. De secretaris draagt zorg voor verwerking vande voorgestelde
aanpassingen en verstuurt dit document voor 1 juni a.s. aan de gemeente.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng.
De secretaris deelt de verzendlijst van contacten voor verspreiding van dit verslag onder de leden
met het verzoek deze lijst te updaten.
03. Jaarrekening 2018 Stichting ASD Meierijstad
De jaarrekening wordt vastgesteld. Deze wordt gelijktijdig met het jaarverslag verstuurd aan de
gemeente door de secretaris.
Het positieve saldo wordt overgemaakt aan de gemeente.
04. ‘Meierijse Inclusie’
M. van Goor geeft aan dat er veel op de agenda staat o.a. de organisatiedag voor ambtenaren na de
vakantie; St. Toegankelijkheid heeft tijdens kwartaaloverleg met de gemeente opdracht gekregen om
door de ogen van de doelgroep kritisch naar de website van de gemeente te kijken.
12 Juni is er een inwoners bijeenkomst over gastvrije toegankelijkheid.
Maandag heeft Margo vergadering met de gemeente over mensen met een beperking richting
onderwijs en participatie.
De werkgroepen beginnen nu te functioneren.
De voorzitter geeft aan dat hij de inzet van de groep waardeert.
05. Jeugd 18-/18+: overgang van uit de Jeugdwet naar …?
De kennisgroep Jeugd en Onderwijs heeft dit agendapunt voorbereid; een notitie en een
verduidelijking door middel van een filmpje op internet.
De aanwezigen zijn het er over eens dat dit onderwerp interessant kan zijn en ontschotten van de
kennisgroepen noodzakelijk zal zijn om dit onderwerp goed aan te pakken zodra het duidelijk is wat
de stand van zaken in Meierijstad is. Afgesproken wordt:
 dat er meer duidelijk moet zijn over de situatie in Meierijstad: kennisgroep Jeugd en Onderwijs
doet navraag bij wethouder Roozendaal en J. Schut doet navraag bij R. van Eijk;
 alle kennisgroepen agenderen dit voor de reguliere vergaderingen;
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er wordt door het DB geïnformeerd in de regio of het daar ook aan de orde is.

Verder geeft de kennisgroep aan belang te hechten meer gezamenlijk aan onderwerpen te werken
en om meer gezamenlijk op te trekken. Hiervoor moet er goed inzicht zijn in de activiteiten van
iedere kennisgroep.
De voorzitter geeft aan dat het steeds terugkerende agendapunt ‘stand van zaken kennisgroepen’
hier een bijdrage aan moet leveren.
De kennisgroep Wmo wil binnenkort gezamenlijk sparren over clientondersteuning, dit is een
domeinoverschrijdend onderwerp.
De voorzitter dankt de kennisgroep Jeugd en Onderwijs voor de voorbereiding.
06. Hoe kunnen we de ASD nog meer onder de aandacht brengen van de inwoners van Meierijstad
De kennisgroep Jeugd en Onderwijs zou graag meer publiciteit willen (met foto) om de
(naams)bekendheid van de ASD te vergroten mede gezien het feit dat er nu behoefte is aan nieuwe
leden/ervaringsdeskundigen.
Het DB agendeert dit punt en nodigt F. van Bergen uit hierbij aanwezig te zijn.
07. Vacatures ASD
a. Procedure
Besloten wordt de vacatures eerst intern bij de kennisgroepen kenbaar te maken en kort daarop
extern te plaatsen in de Stadskrant Veghel, Mooi Schijndel en Mooi St. Oedenrode. De
sollicitatiecommissie bestaat uit: M. van Goor, J. Schut, P. van Dieperbeek en E. Bunk.
E. Bunk geeft aan op woensdag en vrijdag eventueel overdag te kunnen.
b. Advertentietekst
De tekst wordt in grote lijnen akkoord bevonden echter ‘onafhankelijkheid’ ontbreekt. De tekst
wordt nog gefinetuned door de voorzitter.
08. Stand van zaken kennisgroepen
Kennisgroep Participatie/Migratie
De kennisgroep heeft half april overlegd gehad met M. Roozendaal. Er is o.a. gesproken over:
- uitvoeringsperikelen uitkeringen en schuldhulpverlening;
- rol en positie armoede-ambassadeur, de kennisgroep heeft gepleit voor voortzetting;
- (de secretaris ASD heeft deze middag een positief bericht ontvangen over voortzetting. De mail
zal worden doorgestuurd);
- achtergrondinformatie gebiedsteams;
- Inburgering nieuwe stijl 2020, hierop komt de gemeente in juni terug.
Kennisgroep Jeugd en Onderwijs
- beeldvormende avond toegang sociaal domein bezocht (presentatie in drop-box)
- gesprek met directeur ondersteuningseenheid Zuid van het samenwerkende PO Meierijstad
gevoerd
- aanvraag ‘advies’ Regionaal Jeugdbeleidplan ontvangen, wordt in juni besproken met
beleidsadviseur
- op 18 juni komt ‘Join us’ in de kennisgroepvergadering toelichting geven
- Rapport Landelijke inventarisatie aansluiting Jeugdhulp en Onderwijs ontvangen
Kennisgroep Wmo
- Rapport vertrouwenspersoon is verschenen, ASD’s uit de regio zijn unaniem akkoord met
voortzetting van deze functie
- Menno Niesten, nieuwe beleidsmedewerker, heeft vergadering van de kennisgroep bezocht. Er is
met hem gesproken over hulpmiddelen
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op 29 mei staat een bijeenkomst met M. Roozendaal gepland, tevredenheidsonderzoek wordt
besproken
op 19 juni en 27 juni staan bijeenkomsten in het kader van Beschermd Wonen en
Maatschappelijke opvang bezoeken

Naar aanleiding van gemaakte opmerkingen zal aan Gerrit Hagoort worden gevraagd:
- Advies verzoeken via de ASD te laten lopen;
- Het overzicht van de werkafspraken met de ASD toe te sturen. Het overzicht is enkele maanden
geleden met de gemeenteraad gecommuniceerd.
Communicatie
F. van Bergen vraagt de berichten die op FB staan te liken èn te delen. Daarnaast vraagt zij om een
artikeltje en foto aan te leveren van bezochte bijeenkomsten voor publicatie op FB en/of site.

09. WSD
WSD gaat een andere koers varen; gemeenten hebben gekozen voor bepaalde prototypes.
Meierijstad heeft gekozen voor ‘het participatiebedrijf’. Op 26 juni a.s .er een RI bijeenkomst in Best,
de secretaris stuurt de uitnodiging door. Tevens is er een uitnodiging voor diepte-interviews
ontvangen; J. Schut en E. Bunck overleggen hier onderling over.
10. Data volgende vergadering
De volgende vergadering staat gepland op maandag 24 juni a.s.
E. Bunk meldt zich af.
11. Notulen vergadering 15 april jl.
De notulen worden vastgesteld.
12. Ingekomen stukken
Deze worden ter kennisname aangenomen.
- ).
13 Uitgaande stukken
Deze worden ter kennisname aangenomen.
14 Rondvraag
De bijeenkomsten die op de agenda staan worden doorgenomen en de secretaris inventariseert wie
welke bijeenkomst gaat bezoeken. Hij verwerkt dit in het overzicht dat iedereen wekelijks ontvangt.
Naar aanleiding van:
- Vrijdag 24 mei. ALV Koepel Adviesraden ook te volgen via livestream.
- Donderdag 13 juni. Themabijeenkomst over jonge mantelzorgers (Mart en Frits Sanders)
- Donderdag 13 juni Symposium over samen werken en samenwerken in Meierijstad (Pieter, Mart
komt later)
- Donderdag 13 juni. Conferentie Samen Langdurig Impact Maken (SLIM) (Fenna)
- Donderdag 20 juni. Samen investeren in het ontwikkelen van talent (Emmely, Margo en Susan?)
Woensdag 26 juni. Beeldvormende avond (John).
15 Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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Naam doorgeven van de medewerker belast met de
uitvoering van de Sociale kaart.
ASD betrekken bij wijzigingen in de uitvoering van de
beleidsplannen.
Agenderen 2e helft jaar: vergoeding ASD-leden
Voorstel vergroten bekendheid ASD
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.

15-04-19

Updaten verzendlijst Jaarverslag

22-05-19
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Secretaris
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