
 
 

Uitnodiging voor de ASD vergadering te houden op: dinsdag 14 januari 2020.  
Aanvang 19.30 uur in het Wijnu gebouw, ingang Wilgenstraat 15,  Veghel. 

 

                                   Agenda 
01 Opening en mededelingen. 

  

02 Overleg met de wethouders 

Agendapunten vanuit de ASD: 

a. Welke ruimte is er voor Lokale initiatieven Sociaal Domein? 

(Vaak zien we gemeentelijk beleid afgestemd op de regio. Dit kan 

spanning opleveren met het leveren van maatwerk voor de eigen 

inwoners. Iets wat de gemeente hoog in het vaandel heeft. 

Hoe gaat gemeente Meierijstad hier mee om? 

b. Is mentorschap bekend bij de gemeente en organisaties?        

- Zo ja, op welke manier ingevuld? 

- Zo nee, zijn er plannen om dit wel in te voeren? 

            Toelichting Mart v. Goor bijgevoegd 

c. De omgekeerde verordening Sociaal Domein               
- Bekend is dat de gemeente Meierijstad bezig met de omgekeer-

de verordening. 

- Wat is de stand van zaken? 

           Informatie omgekeerde verordening bijgevoegd 

d. Advisering kadernota 2021.  

Mogelijkheden voor de ASD om over relevante onderdelen tijdig 

informatie aan te leveren 

e. Medewerking gemeente invulling vacature kennisgroep Wmo/GGZ. 

Agendapunten vanuit de gemeente: 

Nog geen punten ontvangen. 

  

03 Advies betreffende clientondersteuning (ongevraagd) 

a. Advies Wmo/GGZ . 

Toelichting kennisgroep Wmo/GGZ. 

  

04 Advies Verordening Jeugd en Nadere Regels Jeugd Meierijstad 2020. 

a. Advies kennisgroep Jeugd en onderwijs (wordt nagezonden) 

b. Mail gemeente Meierijstad 

c. Concept nadere regels jeugdhulp Meierijstad 2020 

d. Verordening jeugdhulp Meierijstad 2020 

Toelichting kennisgroep Jeugd en Onderwijs 

  

05 “Meierijse Inclusie”. (bespreekpunt). 

Toelichting stand van zaken Margo en/of Mart. 

  

  



06 Stand van zaken kennisgroepen. 

a. Ingekomen notulen/verslagen; 

b. Wat speelt er; 

c. Voorgenomen acties. 

  

07 Notulen vergadering woensdag 04 december 2019. 

a. Notulen 

  

08 Ingekomen stukken. 

a. Overzicht, periode 25 nov. 2019 t.m. 05 jan. 2020. (bijgevoegd). 

  

09 Uitgaande stukken.  

a. 21-12-2019. Koepel adviesraden. Div. wijzigingen ledenbestand.  

  

10 Data volgende vergaderingen. 

a. Maandag 17 februari 2020. 

  

11 Rondvraag. 

a. Contactlijst 

b. deelname training: dat kan je leren 

  

12 Sluiting. 

 

Jan de Ruijter, secretaris. 


