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Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 25 september 2019 
 
Aanwezig:
P. van Dieperbeek (vz.) 
J. de Ruijter (secr./penningm.) 
F. van Bergen 
 

M. van Goor 
S. Scheepers 
J. Schut 
 

J. Slagers 
J. Sleegers 
H. Verkuijlen

Afwezig m.k.: 
E. Bunk 
 

 
M. Grinsven 
 

 
 

 
01 Opening en mededelingen 
De voorzitter heet alle aanwezigen, waaronder wethouder Roozendaal, wethouder Compagne en de 
heer Hagoort, van harte welkom.  Een extra woord van welkom is er voor wethouder Compagne. Hij 
woont voor de eerste keer dit overleg bij.  
De afmeldingen worden doorgenomen. 
Vanmiddag is een aantal leden, waaronder de voorzitter, aanwezig geweest bij de ondertekening van 
de intentieverklaring van het project Leefgoed Veghel. Bij dit initiatief in de nieuwe wijk 
Kloosterkwartier zijn tien organisaties betrokken. De voorzitter verwijst naar de website (link volgt). 
Vrijdag jl. is de voorzitter aanwezig geweest bij de provinciale inspiratiebijeenkomst voor adviesraden 
in Noord-Brabant georganiseerd door de Koepel in Helmond. De opkomst was groot. De inhoud, met 
ook een toelichting van de ASD Tilburg over haar werkwijze, was interessant. Er ontstonden goede 
discussies. De voorzitter concludeerde dat de ASD Meierijstad goed functioneert, er wordt met 
bewondering naar gekeken. Het budget is prima. 
 
02. Overleg met de wethouders 
Agendapunten vanuit de ASD 
a. Kennismaking met nieuwe wethouder de heer Rik Compagne 
Middels een kennismakingsronde stelt men zich aan elkaar voor. 

 
Kennisgroep Jeugd en Onderwijs 
a. Sociale kaart 

De ASD heeft vandaag bericht ontvangen dat Menno Niesten de contactambtenaar is. Het is 
complex om dit in te richten en zeker ook om dit up-to-date te houden. De verwachtingen zijn 
hoog. Wethouder Roozendaal geeft aan geen kaart te kennen die aan alle eisen en behoeften 
voldoet. Breedte, actualiteit, kosten en tijdsinvestering zijn aandachtspunten. Er volgt een 
inventarisatie langs de velden waarbij ook de ASD wordt betrokken. 

b. Vervalt 
c. Hoe wordt JOGG verder uitgerold: veel initiatieven, coördinatie/evaluatie? 

Wethouder Compagne geeft aan dat de overview onderwerp van gesprek is. Er wordt een 
evaluatie opgesteld. Deze wordt gedeeld met de ASD. 

d. Eerste reactie op preadvies concept regionaal beleidsplan Jeugdhulp.  
De ASD heeft het conceptbeleidsplan vandaag ontvangen met het verzoek voor 1 november a.s. 
te adviseren. Het advies wordt voorbereid door de kennisgroep Jeugd en Onderwijs waarna het 
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preadvies op de agenda van de ASD-vergadering van 28 oktober a.s. komt. De gemeente kan kort 
daarop het ASD-advies verwachten. 

 
De kennisgroep geeft aan gelukkig te zijn met de individuele studietoeslag en de pilot 
taalambassadeur. 
 
Kennisgroep Participatie en Migratie 
a. Digitalisering informatie naar bewoners van Meierijstad (ouderen en migranten etc.). 

Dit punt is geagendeerd omdat de kennisgroep signalen heeft ontvangen dat 
uitkeringsspecificaties niet meer hardcopy verstrekt worden. Dit zonder aankondiging. Er is een 
groep mensen die, om uiteenlopende redenen, geen toegang hebben tot digitale informatie. 
M. Roozendaal geeft aan dat de stelregel is: digitaal is snel en toepassen waar het kan, 
persoonlijk indien gewenst. Voorkeur om hardcopy informatie te ontvangen kan o.m. 
aangegeven worden bij KCC. Hij geeft aan dat de gemeente ondersteuning biedt bij het aanleren 
van digitale vaardigheden en de gemeente informeert bij voorkeur vooraf als er wijzigingen 
plaatshebben.  
M. Roozendaal checkt het geschetste intern en komt hierop terug. 
 

b. Seniorenwijzer Schijndel 
Hierover zijn afspraken gemaakt met de Seniorenraad. De voorzitter geeft aan dat de afspraken 
tussen wethouder en Seniorenraad gerespecteerd moeten worden. Er is nog subsidie 
beschikbaar gesteld voor één uitgave. Middels een brief wordt geïnventariseerd of de uitgave 
nog gewaardeerd wordt. 
 
H. Verkuijlen haalt aan: 

 de gemeentelijke kwijtscheldingen voor mensen met een AOW-uitkering. M. Roozendaal verwijst 
hem naar beleidsambtenaar P. v.d. Kamp. 

 wat gebeurt er met mensen met een WSW-indicatie die de eisen niet halen in de praktijk. M. 
Roozendaal adviseert hem deze vraag bij A. de Gouw, beleidsadviseur, neer te leggen.  
 

Agendapunten vanuit de gemeente: 
a. Organisatieontwikkelingen 

 Programmalijn Sociaal Domein wordt teruggebracht in de lijn van de organisatie onder 
themadirecteur de heer Willem van de Heuvel 
Mevrouw Kitty de Laat heeft een functie aanvaard bij SMO Helmond 

 Marc van de Ven, Leidinggevende Werkatelier Toegang 

 Margeet Muurmans heeft elders een functie aanvaard, per 1 oktober wordt haar functie tijdelijk 
ingevuld 

 Inclusieve Samenleving valt vanaf nu onder wethouder R. Compagne (voorheen M. Roozendaal) 
Het programma Inclusieve Samenleving overschrijdt alle beleidsterreinen.  

 Programmadirecteuren gaan niet over inhoud. 
G. Hagoort werkt de contactlijst t.b.v. de ASD bij en vult deze aan met gegevens contactpersonen 
cliëntondersteuning en mantelzorg. 
 
b. Samenwerking: maatschappelijke partners/SW-bedrijven 
De vijf welzijnspartijen krijgen gezamenlijk één opdracht vanaf 2021. Volgende week verschijnt 
hierover een RIB. T. Kloosterman is uitgenodigd voor de volgende ASD-vergadering. Wethouder 
Compagne raadt aan ook M. van der Smissen uit te nodigen. Bij de inrichting van de nieuwe 
organisatie wordt de ASD betrokken. 
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SW-bedrijven: zowel IBN als WSD partij in Meierijstad. Uittreden bij een van beiden heeft geen 
voorkeur, beiden doen het goed en er werken honderden mensen. Voorkeur heeft vervlechten op 
lokaal niveau (zoals PIM). 

 

DVO Boekel – Bernheze: verlenging met Bernheze is aandachtspunt. De intentie is te verlengen 
echter Toegang en looptijjd moeten nog nader besproken worden. 
Eind oktober is er meer duidelijkheid. De ASD wordt op de hoogte gehouden. 
 
c.  Stand van zaken Inkoop Wmo 
De inkoop is vastgelopen, de samenwerking wordt geëvalueerd. De tijd dringt. Het is wachten op de 
voortgang van in de regio. Huidige regeling is verlengd tot 1 januari 2021. 
 
Stand van zaken Inkoop Jeugdhulp 
Inkoop afhandelen voor 2020 is niet haalbaar. De inkoopopdracht ligt nu bij de inkooporganisatie 
RIOZ (Reg. Inkooporganisatie Zorg), zij zijn er druk mee bezig. Dit najaar volgt een voorstel, beoogd 
wordt om halfweg 2021 contracten af te sluiten. 
Gesloten Jeugdzorg wordt ingekocht met 16 gemeenten in Brabant en een aantal gemeenten in 
Limburg. Het is een stevige klus. In 2021 worden de contracten afgesloten.  
 
d. Doorontwikkeling Toegang. 
Op dit moment zijn er gebiedsteams ingericht, er volgt een herziening. Er zullen vijf medewerkers van 
Ons Welzijn en een aantal ambtenaren geïntegreerd worden in deze teams. G. Haghorst en M. v.d. 
Ven zullen dit proces met de maatschappelijke partners vorm gaan geven. Beoogde start nieuwe 
teams: 2021. 
 
e. Jaarverslag ASD 2018 
De gemeente heeft kennisgenomen van het verslag en spreekt haar complimenten uit voor het veel 
werk dat verzet is. 
De voorzitter geeft aan dat het verslag ook gebruikt wordt als instrument voor profilering, 
communicatie etc. 

 
f. Leefgoed Veghel 
Vanmiddag is de intentieverklaring getekend, het was een prima bijeenkomst. Het project heeft veel 
potentie. De wethouder zal de ASD op de hoogte houden en het vanmiddag getoonde filmpje met de 
ASD delen. 
 
g. Beeldvormende avond Sociaal Domein, 24 oktober a.s. 
Het is een vervolg op het Rekenkameronderzoek om meer te sturen op output.  Op dit moment in 
oriënterende fase en wordt informatie opgehaald bij de Raad. Onderwerpen die 24 oktober zullen 
worden besproken zijn: o.a. dashboard en monitoring, sessie over prestatie indicatoren, info over 
omgekeerde toets. De ASD wordt pp hoogte gehouden en zal betrokken worden bij de verdere 
ontwikkeling.  

J. Sleegers merkt op dat de ASD het tevredenheidsonderzoek Wmo niet heeft ontvangen. R. 
Compagne stuurt deze en de RIB door. 

 
03. Invulling vacatures 
De eerder besproken wervingsvacature ASD-lid Wmo-GGZ is geplaatst in een drietal lokale uitgaven, 
met redactionele aandacht voor de ASD in twee daarvan. 
Er zijn drie geïnteresseerden uitgenodigd waarvan er twee, t.w. Gerrie van Gestel uit Schijndel en 
Wilma van Asseldonk uit Veghel, zullen toetreden tot de ASD met als aandachtsgebied Wmo-GGZ.  
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M. van Goor neemt contact met hen op. 
De voorzitter zal de nieuwe leden uitnodigen voor de vergadering van maandag 28 oktober. 
De derde kandidaat heeft belangstelling voor de kennisgroep Jeugd en Onderwijs. E. Bunk gaat met 
haar in gesprek. 
Mevrouw Annie Oerlemans is lid geworden van de kennisgroep Wmo. 
 
De voorzitter merkt op dat het een intensieve en kostbare procedure is geweest. Hij wil bij collega 
ASD’s informeren hoe zij te werk gaan bij invulling van vacatures. Hij komt hierop terug. 
Hij bedankt de communicatie- en sollicitatiecommissie voor hun inzet. 
 
04. ‘Meierijse Inclusie’ 
Vandaag is ‘het collegevoorstel lokale inclusie agenda inclusief actieplannen en voorstellen’ per mail 
onder de leden verspreid. M. van Goor verwijst hiernaar.  
M. van Goor en M. van Grinsven hebben de ASD vertegenwoordigd in de projectgroep. 
Naar aanleiding van de laatste zinnen op pagina 7 geeft de voorzitter aan dat het goed is betrokken 
te zijn middels afvaardiging maar afvaardiging is niet voldoende. Zowel het projectplan als 
uitvoeringsplan moeten officieel ter advisering voorgelegd worden aan de ASD.  
Dit neemt niet weg dat er waardering is voor het werk dat verricht is. 
 
05. Profilering Adviesraad  
F. van Bergen is bij de ASD Oss geweest om te kijken hoe zij Public Relations en Communicatie 
vormgeven. De ASD Oss heeft 245 volgers op facebook. Wij 43. (redactie Inmiddels 50) 
Het doel van een Adviesraad is adviseren. Het product van de Adviesraad is een dienst, waarvan het 
effect vaak niet meetbaar is. 
De punten, afkomstig uit de evaluatie op 11 oktober 2018, kwamen in het overleg met Oss aan de 
orde: 
1. Hoe krijgen we grip op regionale besluiten? Samenwerken met andere ASD’s in Noordoost 
Brabant. 
2. Tips voor optimaliseren gebruik Facebook: Als er advies gevraagd wordt: concreet uitvragen op 
Facebook (FB); wat gebeurt er in de praktijk? Meestal is er sprake van “zenden”……. 
Kondig vergaderingen aan op FB, vat een gegeven advies kort samen op FB en verwijs naar het 
volledige advies op de website. 
3. De manier om input te vergaren/signalen uit de samenleving op te halen is door een Burgerpanel 
te creëren door middel van: een Community te starten op FB (= door een besloten FB-groep in te 
stellen). 
De vraag die blijft is: Wat willen we bereiken? 
In het regionale overleg ASD’s zal ook geïnformeerd worden naar ervaringen. Vervolgens zal F. van 
Bergen samen met het DB een voorstel uitwerken en voorleggen aan de ASD. 
 
06.  
A. Scholing ASD 
B. Samenwerking kennisgroepen bij gezamenlijk thema. 
J. Slagers geeft aan dat er vanuit de kennisgroep behoefte is om te kijken op welke wijze kennisgroep 
overstijgende onderwerpen het beste kunnen worden aangepakt.  
De secretaris heeft navraag gedaan bij de Koepel. Deze adviseert uit iedere kennisgroep een persoon 
af te vaardigen in een werkgroep. Deze werkgroep stelt het advies op dat wordt voorgelegd aan de 
ASD. De ASD bespreekt het advies in haar vergadering en stuurt het na goedkeuring door naar de 
gemeente. 
Gevolg van deze werkwijze kan zijn dat het adviseringsproces meer tijd kost. Tijdig beschikken over 
de adviesaanvraag en bijbehorende stukken van de gemeente is belangrijk. 
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Aan de voorzitters van de werkgroepen wordt gevraagd deze werkwijze te bespreken in de groepen. 
Na overeenstemming wordt er een pilot uitgevoerd. Project beschutwerk zou een prima onderwerp 
zijn.  
 
07. Stand van zaken kennisgroepen 
Wmo GGZ 

 Afscheid genomen van beleidsmedewerker M. Muurmans 

 Regionaal Convenant Wmo: stukken nog niet ontvangen. Er is geen zicht op de ontwikkelingen in 
de regio 

 Er staat binnenkort een afspraak met wethouder Compagne gepland. 

 Op 8 oktober a.s. gaan twee leden naar de regionale bijeenkomst Regiovisie Beschermd Wonen 
en Maatschappelijke Opvang 

 Op 9 oktober bezoeken vijf leden van de kennisgroep het landelijk congres cliëntondersteuning 
‘Op weg naar 2022: leren, delen & inspireren’. 

 Aanmelden gemeente Koploper cliëntondersteuning is in overleg doorgeschoven naar volgend 
jaar 

 Op 30 oktober a.s. brengt de kennisgroep een werkbezoek aan Medipoint. 
 
Participatie en Migratie 

 Er komt een vervolg op de Samenwerking met SW-bedrijven 

 DVO Boekel en Bernheze is actueel, heeft invloed op samenstelling kennisgroep 

 Nieuwe pilot Inburgering vrouwelijke na-reizigers en gezinsmigranten, M. Ibrahim heeft de 
kennisgroep geïnformeerd en houdt hen op hoogte. 

 
Jeugd en Onderwijs 

 overleg met beleidsmedewerkers  

 laaggeletterdheid 

 pilot taalambassadeurs 

 inkoop Jeugdhulpverlening 2020 

 begin oktober staat overleg met wethouders gepland 

 werkwijze ontschotten 18+  
 
Algemeen: iedere kennisgroep heeft regelmatig overleg met wethouder(s) ga daar in overleg over 
onduidelijkheden. Beperk je in deze vergadering tot aantal punten die opgenomen zijn in de agenda. 
  
08. Volgende vergadering 
Maandag 28 oktober 2019 
Mevrouw Trix Kloosterman (Welzijn de Meierij) en mevrouw Miriam van der Smissen (Ons Welzijn) 
worden uitgenodigd. 
 
09. Notulen ASD-vergadering d.d. 24 juni 2019 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
10. Ingekomen stukken 
Deze worden ter kennisname aangenomen. 
 
11. Uitgaande stukken 
Deze worden ter kennisname aangenomen. 
 
12. Dropbox status 
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M. van Grinsven ervaart problemen bij het plaatsen van stukken. De secretaris neemt contact met 
haar op. 
 
13. Rondvraag 
- Voorzitter: op het eind van jaar komt de vraag aan de kennisgroepen om een terugblik te geven 
over 2019 dit wordt ook gebruikt voor input jaarverslag 2019. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
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Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 

Nr. Wie Afspraak Afspraak  
gemaakt  

1 Gemeente  Delen evaluatie JOGG 

 Terugkoppelen werkwijze verstrekken 
uitkeringsspecificaties 

 Bijwerken contactlijst t.b.v. ASD 

 Stand van zaken DVO met ASD delen 

 Stand van zaken Inkoop Wmo delen 

 Filmpje Leefgoed Veghel delen 

 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en RIB delen 

25-09-19 

2 DB  Informatie bijeenkomst van Koepel in Helmond delen 

 Met F. v. Bergen profilering ASD uitwerken 

25-09-19 

3. Voorzitter  Uitnodigen nieuwe leden voor 28 okt. 2019 25-09-19 

3 Secretaris  Overleggen Dropbox met M. van Grinsven 25-09-19 

3 Kennisgroepen  Voorzitters kennisgroepen voorgestelde werkwijze 
samenwerking bij gezamenlijke betrokkenheid 
voorleggen. 

25-09-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


