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Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 14 januari 2020 
 
Aanwezig:
P. van Dieperbeek (vz.) 
W. van Asseldonk 
E. Bunk 

M. van Goor 
M. van Grinsven 
J. Schut 

J. Sleegers 
H. Verkuijlen 

 
Afwezig m.k.: 
J. de Ruijter (secr./penningm.) S. Scheepers J. Slagers 
 
 
01. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
Een bijzonder woord van welkom voor de heren G. Hagoort en R. Compagne, Gemeente Meierijstad. 
M. Roozendaal is afwezig vanwege ziekte.  
 
02. Overleg met de wethouders 
Agendapunten vanuit de ASD 
 
Kennisgroep Participatie en Migratie 
a. Welke ruimte is er voor lokale initiatieven Sociaal Domein? 
Lokale initiatieven worden omarmd en gewaardeerd door de gemeente; dit is opgenomen in diverse 
documenten zo ook in de Strategische visie Sociaal Domein. Ook bij regionale afspraken is hier oog 
voor. Wethouder Compagne geeft aan dat het goed is dat dit punt hier nogmaals besproken wordt. 
 
Kennisgroep Wmo/GGZ 
b. Is mentorschap bekend bij de gemeente en organisaties? Zo ja, op welke manier ingevuld? 
Zo nee, zijn er plannen om dit in te voeren? 
M. van Goor heeft de notitie Mentorschap Nederland verspreid. Tijdens de vergadering van de 
kennisgroep in januari a.s. komen twee genodigden deze notitie toelichten. 
De wethouder geeft aan dat mentorschap nu niet actueel is bij de gemeente. Hij hoort graag wat er 
21 januari besproken is.  
 
c. De omgekeerde verordening Sociaal Domein               
Bekend is dat de gemeente Meierijstad bezig met de omgekeerde verordening. 
Wat is de stand van zaken? 
Omgekeerde verordening past Meierijstad niet toe, wel de omgekeerde toets. De wethouder is 
bereid de omgekeerde toets, een domein overstijgende integrale werkwijze, ASD-breed toe te laten 
lichten door een klantmanager. Dit aanbod komt op de agenda van de ASD-vergadering in februari 
a.s.  
 
Kennisgroep Jeugd en Onderwijs 
d.  Stand van zaken sociale kaart.  
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Een trainee is hiermee, o.l.v. wethouder Roosendaal, aan de slag. Er is toegezegd dat de kaart in 
kwartaal 2-3 gereed is. 
e.  De Gemeenteraad heeft op 19 december jl. het regionaal beleidsplan besproken. Hoe waren de 
reacties op het plan vraagt de kennisgroep Jeugd en Onderwijs.  
Het beleidsplan is goed ontvangen. 
f.  In het regionaal beleidsplan zitten veel uitvoeringszaken, deze worden meegenomen in het 
regionaal inkoopkader gespecialiseerde jeugdhulp. De ASD is benieuwd naar de stand van zaken, 
gezien het korte tijdspad.  
Harry Verkuijlen vraagt aan de wethouder of hij in het BD van 4 jan. heeft gelezen over de aanpak in 
de gemeente Zaltbommel m.b.t. aanpak jeugdzorg? De wethouder zegt dat hij daar kennis van heeft 
genomen. 
Hierover krijgt de kennisgroep in het bestuurlijk overleg dat binnenkort gepland staat met de 
wethouders meer informatie. 
Voor wat betreft onduidelijkheid visie en uitvoering/beleid: rapporten van Significant opgemaakt zijn 
toegestuurd (2 jaar geleden). 
 
Overige 
g. Advisering kadernota 2021 
Vraag naar mogelijkheden voor de ASD om over relevante onderdelen tijdig informatie aan te 
leveren. 
Wethouder Compagne zegt toe met de directeur Bedrijfsvoering te kijken naar een vorm waarbij de 
ASD inzicht krijgt in en tijd om haar accenten op relevante onderdelen kenbaar te maken. 
 
h. Medewerking gemeente invulling vacature kennisgroepen  Wmo/GGZ/ en iemand uit de 
doelgroep Migratie. 
De gemeente zegt toe aan medewerkers suggesties te vragen.  
 
Agendapunten vanuit de gemeente: 
i. Samenwerking: maatschappelijke partners/ SW-bedrijven 
Dit mooie traject met de vijf welzijnspartners is door alle partijen ondertekend. Er is een opdracht 
uitgezet waaruit een gezamenlijk product, waarmee iedereen tevreden is, is voortgekomen. Vanaf 
2021 wordt één gezamenlijke opdracht uitgezet aan de maatschappelijke partners en gaan de 
partijen in De Toegang samenwerken. 
PIM werkt samen met WSD en IBN en sociale dienst (gemeente). In basis staan de neuzen in dezelfde 
richting. 
 
j. Stand van zaken Inkoop Wmo 
Lokaal vindt maart-mei definitieve besluitvorming plaats. Deze kan afwijken van de regionale 
besluitvorming.  
 
k. Doorontwikkeling Toegang 
Na bekend worden van Rekenkameronderzoek en de beleidsontwikkelingen zijn een stuurgroep en 
beide wethouders bezig met stroomlijnen van de processen binnen Toegang. Een MDO is aan de slag 
om de gebiedsteams uniform vorm te geven. De ontwikkelingen zullen tussentijds in de ASD worden 
toegelicht. De heer Hagoort zegt toe na afronding het plan voor te leggen aan de ASD.  
 
l. Preventie en innovatie 
De gemeente geeft aan preventie, innovatie en de daarbij behorende financiën goed in beeld te 
willen brengen. Lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld inloopvoorzieningen in kleine dorpen worden 
meegenomen. 
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M. van Grinsven merkt op dat er veel afhangt van vrijwilligers. Veel vrijwilligers hebben een 
gevorderde leeftijd. Hoe moet dit in de toekomst vorm krijgen? 
  
m. Abonnementstarief 
Er hebben landelijk en lokaal discussies plaats over de aanzuigende werking van abonnementstarief 
Wmo na verandering van de wet. Vooral hogere inkomens maken nu meer gebruik van de Wmo, 
waaronder ook huishoudelijke hulp valt. De gemeenteraad Meierijstad is, net als vele gemeenten, 
niet content met het tarief en vraagt zich af hoe dit proces om te keren. De VNG heeft het Rijk 
gevraagd om volledig te compenseren.  
Vanuit de regio wordt een gezamenlijke brief gestuurd naar het rijk waarin ongenoegen kenbaar 
wordt gemaakt.  
J. Sleegers meldt dat er een melding is van het CAK aan iedere Wmo-gerechtigde waarin staat dat 
men 19 euro max. moet bij betalen. Deze brief is ook gestuurd aan minima die geen eigen bijdrage 
hoeven te betalen. Zijn vraag is of dit gecorrigeerd wordt. 
  
n. Publiciteit Labyrint 
De gemeente zal Zorgaanbieder Labyrint niet naar aanleiding van één voorval veroordelen c.q. 
behoordelen. Er loopt een onderzoek. De negatieve landelijke publiciteit is vervelend. De gemeente 
heeft geen verkeerde ervaringen.  
Naar aanleiding van een vraag wordt opgemerkt dat binnen de gemeente Meierijstad sociaal 
rechercheurs ook toezichthouders sociaal domein zijn. 
 
Verder komt aan de orde: 
Convenant Seniorenraad. Het convenant tussen gemeente en Seniorenraad liep af en is daarom 
geëvalueerd. De Seniorenraad is een zelfstandig gremium dat door de gemeente gewaardeerd en 
gekoesterd wordt. Er is een nieuw convenant voor onbepaalde tijd afgesloten.  
 
Jaarkalender: voorsteldata van de ASD voor overleg met wethouders moeten nog bevestigd worden.  
G. Hagoort stemt intern af en informeert de ASD. 
 
De voorzitter dankt de heren Compagne en Hagoort voor hun komst en inbreng. Zij verlaten de 
vergadering. 
 
03. Advies betreffende cliëntondersteuning (ongevraagd) 
a.  Advies Wmo/GGZ  
Toelichting kennisgroep Wmo/GGZ. 
De ASD is van mening dat niveau en kwaliteit van cliëntondersteuning omhoog moet voor het totale 
Sociaal Domein.   
Voorliggende preadvies wordt doorgenomen. Het bevat voor de voorzitter voldoende input om een 
ongevraagd preadvies te formuleren. De aangeleverde stukken worden als bijlagen toegevoegd. De 
voorzitter legt zijn preadvies voor aan M. van Goor. Vervolgens zal het advies met verwerking van de 
gemaakte opmerkingen, verstuurd worden aan de gemeente 
  
04. Advies Verordening Jeugd en Nadere Regels Jeugd Meierijstad 2020 
De kennisgroep Jeugd en Onderwijs licht bijgaand preadvies toe. Zij hebben zich uitgebreid 
geïnformeerd. E. Bunk brengt na het bespreken van het advies een paar wijzigingen aan en stuurt het 
preadvies aan het einde van deze week door aan de voorzitter. Hij zal zorgdragen voor een spoedige 
verzending richting de gemeente. 
De voorzitter bedankt de kennisgroep voor hun inbreng.  
 
05. “Meierijse Inclusie” (bespreekpunt) 
Toelichting stand van zaken door M. van Goor. Actuele onderwerpen: 
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- Notitie de positie van de mensen met een beperking is verslechterd. 
- Het inkomen -na het aannemen van het VN Verdrag- is lager waardoor meedoen moeilijk is.  
- De werkgroep is druk bezig met (de te gebruiken) openbare toiletten.  
- Eerste nieuwsbrief is verschenen. 
- Plan inzetten van hulpmiddelen bij evenementen.  
- Organisatie themamiddag aan het einde van 2020 
- Jeugd 18- en 18+ 
  
06. Stand van zaken kennisgroepen  
Kennisgroep Participatie en Migratie. Actueel: 
- migranten meer aandacht 
- toekomst IBN 
- toezicht en bezetting gebiedsteams 
- sociale kaart 
- aanpassing formulier bijstand kostdelersnorm opnemen 
 
Kennisgroep Wmo. Actueel: 
- mentorschap, komend vergadering toelichting 
- voorbereiden op verordening Wmo 2020 
 
Jeugd en Onderwijs. Actueel: 
- onderling bespreken advies Jeugdhulp 
- meer werkbezoeken afleggen dit kalenderjaar 
- Jongerenwerk uitnodigen 
- CJG uitnodigen  
- 27 januari a.s. afspraak met beleidsmedewerkers 
- 10 februari a.s. afspraak met beleidsmedewerkers en wethouders 
 
07. Notulen vergadering woensdag 04 december 2019 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
Naar aanleiding van de notulen zijn er geen reacties. 
  
08. Ingekomen stukken 
Wordt ter kennisneming aangenomen. 
 
09. Uitgaande stukken  
Wordt ter kennisneming aangenomen.  
  
10. Datum volgende vergaderingen 
Maandag 17 februari 2020 
  
11. Rondvraag 
- Voorzitter: F. van Bergen heeft haar lidmaatschap neergelegd. Het DB heeft met haar gesproken. 

Haar keuze is definitief zo blijkt uit de mail aan alle leden. De ASD moet op zoek naar iemand die 
de site actualiseert en de externe communicatie op zich neemt. De voorzitter vraagt iedereen in 
zijn netwerk rond te vragen.  

- Voorzitter: graag een terugkoppeling van de cursus ‘Adviseren kun je leren’ in de volgende 
vergadering. 

 
12. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
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Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 
Nr. Wie Afspraak Afspraak  

gemaakt  
1 Gemeente • Stand van zaken DVO met ASD delen 

• Mogelijkheden advisering Kadernota bekijken 
• Vacatures Wmo/GGZ, Migratie delen in organisatie  
• Ontwikkelingen Toegang delen met ASD 
• Ontwikkelingen abonnementstarief delen met ASD 
• Data overleg met wethouders vastleggen 

25-09-19 
14-01-20 

2 DB • Ongevraagd advies cliëntondersteuning aanpassen en 
verzenden 

• Advies Verordening Jeugd en Nadere regels verzenden 

 
 

3 Secretaris • Dropbox opruimen 
• Informatie Mentorschap delen met gemeente 
• Omgekeerde toets agenderen  

04-12-19 
14-01-20 
 

4 Kennisgroepen • Ledenlijst kennisgroep bijwerken en aanleveren bij 
secretaris vóór vergadering januari 2020 

• Deelname symposia/bijeenkomsten melden bij 
communicatie en de secretaris 

• Uitkijken naar kandidaat communicatie ASD 
• Terugkoppeling cursus ‘Adviseren kun je leren’ aan 

overige leden 

04-12-19 
 
 
 
04-12-20 
 
 
 

5 Communicatie • Opstellen voorzet plan profilering ASD samen met 
werkgroep, bespreking in vergadering febr. 2020 

28-10-19 

 
 

 


