Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 24 juni 2019
Aanwezig:
P. van Dieperbeek (vz.)
J. de Ruijter (secr./penningm.)
F. van Bergen

M. van Goor
S. Scheepers
J. Schut

Afwezig m.k.
E. Bunk

M. van Grinsven

J. Slagers
J. Sleegers
H. Verkuijlen

01 Opening en mededelingen
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Dit is de laatste vergadering voor de
zomervakantie.
Er zijn geen mededelingen.
De afmeldingen worden doorgenomen.
02. Preadvies regionaal beleidsplan Jeugdhulp
De aanwezige leden van de kennisgroep Jeugd en Onderwijs lichten het door hen opgestelde
preadvies aan de gemeente toe. Hierbij wordt gemeld dat:
 de kennisgroep dit concept-plan besproken heeft met wethouder, beleidsmedewerkers en leden
van de kennisgroep;
 hier een preadvies aan de gemeente ligt omdat het definitieve beleidsplan in augustus verschijnt
en daar het definitieve advies op uitgebracht zal worden (de kennisgroep is in een vroeg stadium
meegenomen waardoor zij vroegtijdig kunnen reageren);
 het gaat om een regioplan waarbij zestien gemeenten betrokken zijn, advies afgeven, iedere
gemeente kan later een eigen sociale paragraaf toevoegen;
 het plan bevat veel acties (in ambtelijke taal) die verduidelijkt moeten worden opdat de ASD
uitvoering kan volgen en toetsen.
De discussie brengt o.a. opmerkingen over innovatie en preventie naar voren. Hiervoor wordt
verwezen naar de nota Preventief Jeugdbeleid. Ook wordt het volgen van de inkoop benoemd. Uit de
ontvangen RIB ‘Nieuwe Inkoop gespecialistische jeugdhulp’ (d.d. 07-05-2109) blijkt dat er gestreefd
wordt naar continuïteit en goede kwaliteit van de zorg en grote zorgvuldigheid bij het inkoopproces.
De overeenkomst met de huidige aanbieders wordt met één jaar verlengd. Per januari 2021 sluiten
de gemeenten nieuwe overeenkomsten met aanbieders. Het is voor de ASD zaak goed op de hoogte
te blijven.
Er worden geen inhoudelijke wijzigingen op het preadvies aangebracht. De voorzitter verzendt het
preadvies voor 1 juli a.s. aan G. Hagoort en F. van Bergen plaatst het daarna op de website. De
secretaris stuurt het preadvies toe aan de ASD’s in de regio.
03. Begroting 2020 Stichting ASD Meierijstad
De ASD is voornemens met de toegezegde financiële middelen in 2020 aan de verwachte inzet te
voldoen. Het DB laat dit aan de heer Hagoort weten.
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Naar aanleiding van bovenstaande wordt gesproken over het verschil in hoogte van vergoedingen
per functie, de mogelijkheid om incidenteel kopieerkosten te vergoeden en de post
‘deskundigheidsbevordering’ die opgenomen is in de begroting.
De begroting wordt vastgesteld met dank voor ieders inbreng.
04. Meierijse Inclusie
Op 12 juni jl., tijdens de informatieavond bedrijventerreinen, detailhandel en horeca, heeft de
werkgroep Meierijse Inclusie zich voorgesteld aan de middenstand en horeca. Tijdens deze avond is
de toegankelijkheid besproken. Helaas was de opkomst klein.
F. van. Geffen, gemeente Meierijstad, en stagiaire hebben afscheid genomen van de werkgroep.
05. Hoe kunnen we de ASD meer onder de aandacht brengen van de inwoners van Meierijstad
Streven is de bekendheid van de ASD en kennisgroepen te vergroten en een laagdrempelige toegang
te creëren.
Afgesproken wordt contact te leggen met de ASD Oss om bij hen werkwijzen en ervaringen op te
halen. F. van Bergen maakt een afspraak.
Na de afspraak in Oss komt dit punt opnieuw op de agenda.
06. Afwikkeling vacatures ASD Meierijstad
De vacaturetekst wordt vastgesteld. F. van Bergen draagt zorg voor plaatsing in de uitgaven
MooiRooi, MooiSchijndel, Stadskrant Veghel, Facebook ASD en op de ASD-site. Verder krijgen de
ASD-leden de advertentie voor verspreiding onder de leden van de kennisgroep. Verspreiding door
de leden via social media wordt toegejuicht.
De gesprekken worden gevoerd door de voorzitter, J. Schut, M. van Goor en E. Bunk in de periode
16-20 september a.s.
07. Stand van zaken kennisgroepen
 Kennisgroep Wmo
De kennisgroep heeft deze maand niet vergaderd. Wel zijn er een tweetal werkgroepen bijeen
geweest. De werkgroep cliëntondersteuning werkt aan het ongevraagd advies algemene
cliëntondersteuning. De welzijnsorganisaties ondersteunen dit initiatief.
De werkgroep mantelzorg is bijeen geweest. Zij richten zich nu op preventie mantelzorg.
 Kennisgroep Participatie
Uit onderzoek gedaan door extern bureau (29% respons) is naar voren gekomen dat de inwoners van
Meierijstad positief zijn over de eerstelijns dienstverlening van de gemeente. De telefonische
bereikbaarheid is niet positief uit het onderzoek gekomen. Door de gemeente wordt bekeken of het
zinvol is om voor deze groep een afzonderlijke lijn te openen.
Verder werden de vele wisselingen van klantmanager als negatief ervaren. Dit staat een goede
vertrouwensrelatie in de weg.
Nieuwe inburgering: de regie komt bij de gemeente, er komen drie routes. Kern is dat er betere
profielen zijn van ieder individu, zodat er een goede potentieel beoordeling kan zijn: wie heb ik voor
me en wat zijn de potenties. Er wordt binnen 6 weken een verplichte leerbaarheidstoets afgenomen.
Beeldvormende avond WSD morgen: J. Schut, H. Verkuijlen en E. Bunk worden namens de ASD
geïnterviewd, woensdag is de RIB-bijeenkomst.
 Kennisgroep Jeugd en Onderwijs
De kennisgroep is druk geweest met het preadvies beleidsplan jeugdhulp.
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Zij hebben op 18 juni met de kennisgroep een open en goed gesprek gehad met een
ervaringsdeskundige van Join Us. Deze persoon kan een aanvulling zijn in de kennisgroep en is
daarom uitgenodigd voor de volgende vergadering.
Zijn aanwezig geweest bij de LEA (Lokale Educatieve Agenda) bijeenkomst; na veel jaren passend
onderwijs kennen de partijen elkaar niet. Er staat veel op papier maar men kan elkaar niet vinden.
18 / 18+ raakt verschillende domeinen, hoe kunnen de kennisgroepen elkaar vinden/samenwerken.
Het DB gaat bij de Koepel Adviesraden informeren naar ervaringen/voorstellen voor september.
De vraag naar de grootte van de groep 18/18+ en waar stromen ze tijdens de overgang naar uit
stromen is nog niet beantwoord. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de vergadering in
september waar de wethouder(s) bij aanwezig zal/zullen zijn.
08. Datum volgende vergadering
Volgende vergadering staat gepland op 25 september a.s. Hierbij is/zijn de wethouder(s) aanwezig.
09. Notulen vergadering woensdag 22 mei jl.
Er zijn geen vragen/opmerkingen naar aanleiding van de notulen.
De notulen worden vastgesteld.
10. Ingekomen stukken
Deze worden ter kennisname aangenomen.
11. Uitgaande stukken
Deze worden ter kennisname aangenomen.
12. Rondvraag
 J. Schut: ontvangt de ASD het jaarverslag 2019 van de gemeente? Het DB doet navraag.
 Voorzitter: stelt voor vaker vertegenwoordigers van andere instellingen uit te nodigen in de ASDvergadering als de tijd dat toelaat. Afgesproken wordt dat het DB mw. T. Kloosterman uitnodigt
voor de vergadering in oktober.
 Secretaris: vraagt de leden hun vakantie aan hem door te geven. Hij maakt een overzicht en zet
dat in Dropbox.
 F. van Bergen: op site van bewonersplein Veghel staat informatie over de sociale kaart. Zij zal een
3-tal links doorsturen. De secretaris zal deze in de notulen verwerken:
- http://sociaalwijkteamschijndel.nl/sociale-kaart-schijndel/
- https://hetven.socialekaart-bewonersplein.nl/
- https://www.meierijstad.nl/home/sociale-kaart_41246/

13. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng in de eerste helft van het jaar en wenst iedereen een
gezonde en goede zomerperiode.
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Nr. Wie

Afspraak

1

Gemeente



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

2

DB



Preadvies regionaal beleidsplan Jeugdhulp naar
gemeente en ASD’s in de regio versturen
Samenwerking kennisgroepen bij gezamenlijk
thema/onderwerp navragen bij Koepel
Uitnodigen T. Kloosteman voor vergadering oktober

24-06-19

Agenderen Jeugd 18-/18+: overgang van uit de Jeugdwet
naar …? Vergadering september met wethouder(s)
Profilering ASD agenderen na afspraak met ASD Oss

24-06-19

Vakantie doorgeven aan secretaris

24-06-19

Preadvies regionaal beleidsplan Jeugdhulp op de site
plaatsen
Vacatures plaatsen in MooiRooi, MooiSchijndel,
Stadskrant, Facebook, ASD-site en mailen aan ASD-leden
Afspraak maken met ASD Oss in kader profileren ASD
Link bewonersplein doorsturen aan ASD-leden in kader
van sociale kaart

24-06-19



3

Secretaris




3

Kennisgroepen 

4

Communicatie






4

Afspraak
gemaakt
15-04-19

24-06-19
24-06-19

24-06-19

24-06-19
24-06-19
24-06-19

