Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 04 december 2019
Aanwezig:
P. van Dieperbeek (vz.)
J. de Ruijter (secr./penningm.)
W. van Asseldonk
E. Bunk

M. van Goor
M. van Grinsven
S. Scheepers
J. Schut

J. Slagers
J. Sleegers
H. Verkuijlen

Afwezig m.k.:
F. van Bergen
01. Opening en mededelingen
De voorzitter heet iedereen van harte welkom tijdens de laatste ASD-vergadering van 2019.
F. van Bergen heeft zich afgemeld.
Verder zijn er geen mededelingen.
02. Preadvies adviesrapport Koers WSD
De kennisgroep Participatie en Migratie heeft het voorliggende preadvies opgesteld. H. Verkuijlen en
J. Schut geven een toelichting. Hierbij wordt o.a. wordt opgemerkt dat het aantal van 2100 plaatsen
gewaarborgd blijft (is ook break-evenpoint voor komende drie tot vijf jaar) en dat er een
solidariteitsprincipe bestaat tussen de betrokken gemeenten om de WSD in stand te houden.
De ASD ondersteunt het preadvies.
De voorzitter heeft eerder contact gehad met de gemeente over het moment van advisering, 1
december was niet haalbaar. Hij draagt nu zorg voor spoedige verzending aan de gemeente.
03. Beleid digitalisering (loonspecificatie etc.)
Manager Toegang, dhr. Marc van de Ven, heeft de vergadering van de kennisgroep Participatie en
Migratie bezocht. Digitalisering van informatieverstrekking is het uitgangspunt. Er wordt gekeken
naar de mogelijkheden van de individuele inwoner. Begeleiding wordt aangeboden. Waar nodig is
hardcopy ook mogelijk. De kennisgroep houdt de vinger aan de pols.
J. Sleegers geeft aan dat er gekeken wordt naar de periode dat specificaties bekeken kunnen worden
door mensen die uit de uitkering zijn.
04. Advies Verordening Wmo Meierijstad 2020
Dit advies is eerder inhoudelijk besproken. Vanwege de onduidelijkheid over het moment van
adviseren, de ASD is laat betrokken bij het proces, is een afvaardiging van de kennisgroep door
wethouder Compagne uitgenodigd. De wethouder heeft zijn excuses aangeboden voor de gang van
zaken en zijn dank uitgesproken voor de advisering die hij alsnog heeft ontvangen. Voor de komende
verordening is toegezegd dat de kennisgroep vanaf het begin betrokken wordt (vanaf januari 2020).
Opgemerkt wordt dat de verordening Wmo van de VNG leidend is. Deze verordening wordt
aangepast aan jurisprudentie. De couleur lokale wordt verwerkt in de Verordening Meierijstad.
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05. ‘Meierijse Inclusie’ (bespreekpunt)
• In de projectgroep wordt gekeken hoe naar buiten te treden in het kader van de bewustwording.
Overwogen wordt: een verhalenreeks, een waarderingsprijs, een nieuwsbrief.
• Er is een nieuwe programmaleider, Omar El Khader. Per 1 december is Sandra Langenbach
ambassadeur Inclusie Meierijstad voor 16 uur/week.
• In de gemeente zijn gebarentolken benoemd/beschikbaar. Gekeken wordt naar optimale inzet
zonder dat het als hinderlijk wordt ervaren door anderen.
• Volgende bijeenkomst: januari 2020
06. Stand van zaken kennisgroepen
Kennisgroep Jeugd en Onderwijs
• Gesprek met beleidsmedewerkers over adviesaanvraag Advies Regionaal beleidsplan Jeugdhulp
• RIB Cliëntervaringsonderzoek Jeugd komt er aan
• Preventief Jeugdbeleid besproken met Lydia Quinten
• 18-/18+: bij het inkooptraject worden jongeren vanaf 16 jaar meegenomen
• Tijdens bijeenkomst kennisgroep goed gesprek gehad met P. v.d. Kamp en armoedeambassadeur
M. Bosch
• Tijdens beeldvormende avond is ‘Zet een Punt’, programma voor benaderen en werven NT1’ers,
toegelicht. De kennisgroep onderschrijft dit programma.
Kennisgroep Participatie en Migratie
• Attendeert de gemeente op ‘Nationale Schuldhulproute’ (NSR).
• De kennisgroep is goed geïnformeerd/betrokken bij de voortgang IBN.
• M. Ibrahim komt de voortgang van het project “Vrouwelijke na reizigers” in de vergadering van
december toelichten.
Kennisgroep Wmo
• Ongevraagd advies Cliëntondersteuning is aan de ASD-leden toegezonden. Op dit advies worden
nu een paar praktische opmerkingen gemaakt. Het uitbrengen van ongevraagd advies wordt
onderschreven. Het advies wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. De voorzitter zet
aandachtspunten op mail aan M. van Goor.
• De vergadering van de kennisgroep in december is afgezegd; te weinig agendapunten.
07. Procedure Kadernota Meierijstad
In overleg met deze vergadering wordt besloten dat het DB contact opneemt over advisering
Kadernota (relevante onderdelen) met de gemeente.
De kadernota is via de gemeentepagina beschikbaar.
08. Jaarplanning vergaderingen ASD 2020
De jaarplanning (versie twee) wordt vastgesteld.
De gemeente heeft aanwezigheid tijdens de vergadering op 14 januari 2020 bevestigd.
De locatie ASD-vergaderingen is in principe PieterBrueghelHuis, op de agenda staat definitieve
locatie.
De vergaderingen ASD met wethouders op 22 juni en 7 oktober a.s. zijn nog niet bevestigd door de
gemeente.
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09. Notulen vergadering 28 oktober 2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Mevrouw Gerrie van Gestel heeft aangegeven te willen stoppen met de activiteiten voor de ASD. Er
ontstaat opnieuw een vacature binnen het aandachtsgebied Wmo/GGZ. Terugkijkend op de onlangs
gevoerde sollicitatieprocedure, die tijds- en kostenintensief was, wordt besloten dat iedereen eerst
in zijn netwerk kijkt. Daarnaast zal tijdens de vergadering van 14 januari a.s. de gemeente gevraagd
worden te kijken naar potentiële kandidaten.
10. Ingekomen stukken
Voor kennisgeving aangenomen.
11. Uitgaande stukken
Voor kennisgeving aangenomen.
12. Datum Eindejaar bijeenkomst
De secretaris verzoekt de leden vóór 7 december a.s. het aantal aanwezigen per kennisgroep door te
geven.
13. Datum volgende vergadering
Op dinsdag 14 januari a.s., vergadering met wethouders.
14. Rondvraag
- Voorzitter: verzoekt overzicht leden kennisgroepen te actualiseren (namen, telefoonnummers en
e-mailadressen). Mutaties voor de vergadering van januari a.s. doorgeven aan de secretaris.
Verzoekt ook om deelname aan bijeenkomsten/symposia door te geven aan F. van Bergen en de
secretaris. Tevens wordt gevraagd tijdens de bijeenkomst een foto te maken voorop de site.
- H. Verkuijlen: wijst op gerechtelijke uitspraak huishoudelijke verzorging. ASD wacht gevolgen af.
- Penningmeester: declaraties tijdig inleveren zodat uitbetaling dit kalenderjaar kan.
- Secretaris: hij verwijdert dubbele informatie uit Dropbox.
15. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Hij hoopt allen te mogen verwelkomen tijdens
de einde jaarbijeenkomst. Hij sluit de vergadering.
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Afsprakenlijst ASD Meierijstad
Nr. Wie

Afspraak

1
2

Gemeente
DB

3

Secretaris

•
•
•
•

Kennisgroepen

•
•

4

•
•
5

Communicatie

•

Stand van zaken DVO met ASD delen
Advisering Kadernota overleggen met gemeente
Medewerking vragen aan gemeente invulling vacatures
Agenderen ongevraagd advies cliëntondersteuning
vergadering januari 2020
Dropbox opruimen
Aanwezigheid van leden kennisgroepen bij eindejaar
bijeenkomst doorgeven aan secretaris vóór 7 dec. a.s.
Ledenlijst kennisgroep bijwerken en aanleveren bij
secretaris vóór vergadering januari 2020
Deelname symposia/bijeenkomsten melden bij F. van
Bergen en de secretaris
Opstellen voorzet plan profilering ASD samen met
werkgroep, bespreking in vergadering febr. 2020
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Afspraak
gemaakt
25-09-19
04-12-19
04-12-19

04-12-19

28-10-19

