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Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 28 oktober 2019 
 
Aanwezig:
P. van Dieperbeek (vz.) 
J. de Ruijter (secr./penningm.) 
W. van Asseldonk 
F. van Bergen 
 

E. Bunk 
G. van Gestel 
M. van Goor 
M. van Grinsven 
 

S. Scheepers 
J. Schut 
J. Slagers 
J. Sleegers 
H. Verkuijlen

 
 

 
 

 
 

01 Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet Wilma van Asseldonk en Gerry van Gestel, beide nieuwe 
leden met aandachtsgebieden Wmo en GGZ, van harte welkom. 
Ook heet hij welkom mevrouw Trix Cloosterman, directeur Welzijn de Meierij en mevrouw Miriam 
van der Smissen, directeur ONS Welzijn. Zij zijn aanwezig voor een nadere kennismaking. 
 
02 Overleg met T. Cloosterman en M. van der Smissen 
Alle aanwezigen stellen zich voor. 
De voorzitter licht toe dat de ASD-leden  -als er ruimte op de agenda is- kennis willen maken met 
organisaties uit het veld. De aanleiding voor de uitnodiging van deze partijen is de op stapelstaande 
samenwerking tussen de organisaties Welzijn de Meierij, ONS Welzijn, MEE, Lumens en Farent. Doel 
van de ASD is zich laten nformeren over de ontwikkelingen die nu plaatshebben. De ASD-leden 
hebben een artikel ontvangen over mw. Cloosterman en een artikel over mw. Van der Smissen en de 
RIB ‘ontwikkeling samenwerking maatschappelijke partners’ (d.d. 24-09-2019) ter informatie. 
Er is ook een vraag vanuit de kennisgroep Participatie en Migratie met betrekking tot bereikbaarheid 
van vrouwen 1e emigratie. 
 
Samenwerking maatschappelijke partners 
T. Cloosterman en M. van der Smissen geven aan ook namens Lumens, MEE en Farent aanwezig te 
zijn. De ASD-leden willen in de nabije toekomst ook met deze partijen kennismaken. De ASD kan hen 
hiervoor benaderen en altijd vragen voorleggen per e-mail. 
T. Cloosterman geeft aan dat het belangrijk is goed contact te hebben met burgers op het gebied van 
het sociaal domein zodat samen ondersteuning geboden kan worden in kader van participatie.  
M. van der Smissen geeft aan dat Ons Welzijn werkt voor zes gemeenten in Noordoost Brabant 
waaronder Meierijstad. Door eengroter werkveld kan gebruik gemaakt worden van opgedane kennis 
en ervaring elders. 
Na de fusie van de voormalige gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode hebben de 
welzijnsorganisaties elkaar op eigen initiatief opgezocht en kijken nu hoe zij vanuit de inhoud met 
elkaar kunnen samenwerken. Iedere partij zet zijn expertise in. De ‘couleur locale’ is belangrijk en 
moet behouden blijven.  
Er is inmiddels een aantal succesvolle projecten. 
 
De gemeente Meierijstad financieert tot 2022 de organisaties nog afzonderlijk. Over de vorm waarin 
wordt nog een besluit genomen. De partijen stellen nu  een gezamenlijk werkplan op.  
De betrokken instellingen werken nu aan het werkplan.  
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Zij zijn ook betrokken bij de herinrichting van De Toegang. De gemeente is hierbij aan zet. Het kader 
is geschetst, de uitwerking is nog niet helder. De Toegang zal voor alle kernen identiek geregeld 
worden.  
De burger zal merken dat door de instensievere samenwerking er sneller geschakeld wordt tussen de 
partijen, kennis eerder beschikbaar is en dat er ketendoorbrekend gewerkt kan worden.  
De genodigden zijn bereid terug te komen om van gedachten te wisselen over invulling van De 
Toegang als er een goedgekeurd werkplan ligt.  
Vanuit de ASD wordt aangegeven dat zij graag het proces voor het invoeren van een 
cliëntvolgsysteem willen volgen. De genodigden spreken de hoop uit dat zij en de ASD daar elkaar op 
kunnen voeden en zullen hen op de hoogte houden van ontwikkelingen. Een afpraak volgend jaar in 
het najaar om te kijken naar ontwikkelingen wordt door beide partijen op prijs gesteld.  
Door herinrichting van gemeenten en door de verandering van De Toegang zal het CJG anders 
worden georganiseerd. De zorg voor een CJG met een eenduidige werkwijze ligt bij de gemeente. 
 
Bereikbaarheid vrouwen 1e emigratie 
De kennisgroep Participatie en Migratie wil graag in contract komen met deze groep om o.a. 
behoeften te peilen. De kennisgroep is op zoek naar een mogelijkheid om dit tot stand te brengen. 
De genodigden nemen dit mee en komen hierop terug. 
 
De voorzitter bedankt de genodigden voor hun toelichting. 
 
03. Kennismaking nieuwe leden 
De kennisgroep Wmo – GGZ is uitgebreid met twee nieuwe leden mevrouw Wilma van Asseldonk en 
mevrouw Gerry van Gestel. Beiden hebben ruime werkervaring. De eerste vergadering met de 
kennisgroep heeft inmiddels plaatsgehad. De voorzitter geeft aan blij te zijn met hun belangstelling 
voor de ASD en hoopt op een goede samenwerking. 
 
04. Definitief advies beleidskader jeugdhulp 
De kennisgroepen Jeugd en Onderwijs hebben op 16 oktober jl. een definitief preadvies opgesteld. 
De totstandkoming van dit preadvies staat in het advies beschreven. Het document is onder de ASD-
leden verspreid. Er worden geen op- en aanmerkingen geplaatst in deze vergadering.  De voorzitter 
zorgt voor afhandeling richting de gemeente en bedankt de leden van de kennisgroep voor hun inzet. 
De opmerking dat het belangrijk is de groep 18-/18+ jeugdigen goed in zicht te hebben wordt 
beaamd. Deze groep zal in het komende overleg tussen de kennisgroep en gemeente besproken 
worden. 
 
Tijdens het regio-overleg met ASD’s is de vraag gesteld hoe om te gaan met advisering op regionale 
stukken. Het blijkt in meerdere gemeente een vraag. Het meegeven van aandachts-/adviespunten 
aan de portefeuillehouders is een optie.  
 
05. Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 
Er hoeft geen advies uitgebracht te worden op de Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang. De opmerkingen over evaluatiepunten, die eerder geplaatst zijn, zijn verwerkt.  
Aan de wethouder wordt meegegeven dat er aandacht moet zijn voor de druk die op de wijken staat.  
M. van Goor zal in zijn reactie bevestigen dat de de ASD betrokken is geweest. 
 
06. Wijziging Verordening Wmo Meierijstad 2019 
In de bijeenkomst met de gemeente is dit onvoldoende behandeld. Het is niet mogelijk om voor 1 
november te adviseren. Tijdens het volgende overleg met de kennisgroep zal dit punt geagendeerd 
worden. Daarna zal zo spoedig mogelijk een preadvies worden opgesteld. De beleidsstukken en 
beleidsregels zijn nu niet in bezit van de kennisgroep.  
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Opgemerkt wordt dat tot nu toe huishoudelijke zorg en vervoer onder de centrumgemeente Oss viel, 
De opmerkingen die nu worden vermeld zijn opgehaald in ’s-Hertogenbosch. 
 
07. ‘Meijerijse Inclusie’ 
Vanuit de werkgroep Inclusie zijn er twee mededelingen: 
- Meierijstad heeft een ambassadeur ‘Inclusie’ aangesteld, t.w. Sandra Langenbach.  
- Er wordt een cursus ‘bewustwording’ voor ambtenaren gegeven. 

 
08. Concept jaarplanning 
Deze wordt na bespreking aangepast en komt in de volgende vergadering terug. 
 
09. Stand van zaken kennisgroepen 
Kennisgroep Participatie 
- Partnership IBN, bestuurlijke opdracht aan IBN van betrokken gemeenten 
- Op 30 oktober a.s. Raadsinformatiebijeenkomst waarin alle prototypes worden besproken met  

de WSD 
- Pilot ‘Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten’ in het kader van nieuwe inburgeringswet 
- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen zijn toegelicht door de heer Aalders, fiscaal 

beleidsadviseur gemeente.  
- Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep op 19 november a.s. komen WSD en IBN en de 

armoedeambassadeur een toelichting geven. 
 
Kennisgroep Onderwijs 
- Twee nieuwe leden: Elle Vlemmings en Mieke van Schijndel 
- Armoedeambassadeur en Peter van de Kamp zijn in de kennisgroep geweest 
- LEA-prioriteitenstelling op 4 november a.s. 
- 7 oktober jl. bestuurlijk overleg gehad met wethouder Rozendaal  
- Op 24 oktober jl. beeldvormende avond bezocht. Onderwerp: Wat is de laatste ontwikkeling op 

de monitorings- en sturingsmogelijkheden voor de raad op het gemeentelijk beleid en specifiek 
op het sociaal domein? Hoe ziet de omgekeerde toets (cliënt centraal) er uit en waarom doen we 
het? GGGG centraal, welke is belangrijk? Gemeente werkt de opbrengst nu uit. 

 
Kennisgroep Wmo 
- Woensdag 30 oktober a.s. bezoekt de kennisgroep Medipoint 
- Voornemen is ongevraagd advies uitbrengen over cliëntondersteuning n.a.v. congres en 

onderzoek waaruit blijkt dat bekendheid terugloopt. 
 
10. Volgende vergadering 4 december a.s. 
 
11. Notulen vergadering 25 september 2019 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van: geen vragen/opmerkingen. 
 
12. Ingekomen stukken 
Ter kennisneming aangenomen 
 
13. Uitgaande stukken 
Ter kennisneming aangenomen 
 
14. Eindejaar bijeenkomst 
De eindejaar bijeenkomst heeft plaats op 18 december a.s. De ASD-leden wordt verzocht dit te 
communiceren met de leden van de kennisgroepen. Nadere informatie volgt. 
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15. Rondvraag 
- Voorzitter: tijdens de regionale bijeenkomst ASD’s heeft hij geïnformeerd naar de werkwijze 

profilering. Veel ASD’s worstelen hier mee, het wordt geagendeerd in de toekomst. Voor 
Meierijstad wordt een werkgroep samengesteld, bestaande uit  M. van Grinsven, S. Scheepers en 
F. van Bergen. Werkgroep bereidt dit voor voor de vergadering van januari a.s. De eerste vraag 
moet zijn: naar wie willen we ons profileren? 
 

16. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 
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Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 

Nr. Wie Afspraak Afspraak  
gemaakt  

1 Gemeente  Terugkoppelen werkwijze verstrekken 
uitkeringsspecificaties 

 Stand van zaken DVO met ASD delen 

 Stand van zaken Inkoop Wmo delen 

25-09-19 

2 DB  Informatie bijeenkomst van Koepel in Helmond delen 

 Met F. v. Bergen profilering ASD uitwerken 

 Uitnodigen Samenwerkende Welzijnsinstellingen najaar 
2020 

25-09-19 
 
 
28-10-19 

3 Secretaris  Opstellen vergaderschema ASD 2020 28-10-19 

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

 Datum eindejaar bijeenkomst communiceren 

25-09-19 
 
 
28-10-19 

5 Communicatie  Opstellen voorzet plan profilering ASD samen met 
werkgroep 

 
28-10-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


