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Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 17 februari 2020 
 
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: 
- 

01. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
 
02. De omgekeerde toets/verordening 
Mevrouw Miranda van Sommeren, klantmanager Participatie en PIM-coach, sluit aan om de 
‘omgekeerde toets’ toe te lichten.  
De omgekeerde toets is een hulpmiddel bij het uitvoeren van de wet. Er wordt vanuit 
klantperspectief gekeken naar wat nodig is voor de oplossing van de ondersteuningsvraag.  
Achtereenvolgens wordt bekeken: 
• wat is het effect van de oplossing; 
• past deze oplossing binnen het beoogde doel van de diverse wetten;  
• is de oplossing ethisch aanvaardbaar; 
• en daarna volgt de juridische toets waarbij de wetsartikelen gezien worden als instrumenten om 

de grondwaarden van de wetten te realiseren.	
Tijdens het proces vindt met regelmaat overleg plaats met alle betrokkenen. Zo is maatwerk mogelijk 
zonder dat het leidt tot willekeur. Doordat het proces zorgvuldig wordt vastgelegd is het toetsbaar in 
geval van bezwaar en beroep en te verantwoorden bij de accountant. De omgekeerde toets vereist 
integraal werken. M. van Sommeren haalt een tweetal voorbeelden aan ter verduidelijking. 
 
Met de omgekeerde verordening wordt in Meierijstad (nog) niet gewerkt.  
 
De voorzitter bedankt M. van Sommeren voor haar toelichting. Zij verlaat de vergadering. 
 
03. Terugkoppeling overleg met beleidsmedewerkers en medewerkers Toegang 
Op 27 januari jl. heeft de kennisgroep Jeugd en Onderwijs gesproken met twee klantmanagers over 
Toegang en over de overgang 18-/18+. 
Het samenspel tussen Jeugd en Wmo is nu beter. Het feit dat men elkaars systeem niet mag 
raadplegen is een knelpunt. Als er bij Jeugd en Wmo verschillende instellingen gecontracteerd zijn, 
maakt dit de overgang van Jeugdwet naar Wmo moeilijker. Dit zou beter op elkaar afgestemd 
moeten zijn. 
Er is geen vervolgafspraak gepland. 
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04. Ingekomen stuk Inkoop Jeugd 
Het document gaat over uitvoer van beleid en is bestemd voor het College. Het is niet openbaar. M. 
van Meeuwen heeft de kennisgroep geconsulteerd nadat de kennisgroep gevraagd had om mee te 
mogen denken. Er is geen advies aan de ASD gevraagd, omdat dit een stuk uitvoering is van het 
Raadsvoorstel Regionale Inkoop Jeugdhulp, waar de ASD begin 2019 advies over heeft uitgebracht. 
Voor de consultatie heeft de kennisgroep Jeugd en Onderwijs het stuk beoordeeld op 3 punten: ten 
eerste of de inkoop geen belemmerend systeem wordt, dat een snelle weg voor de jeugdige naar 
hulp in de weg gaat staan. Ten tweede of er ruimte is voor regionaal aanbod in het plan. Ten derde 
dat contractueel geregeld wordt met grote instellingen dat zij tijdig met de jeugdige op zoek gaan 
naar oplossingen na het 18e levensjaar. Op basis van het gesprek heeft beleidsmedewerker M. van 
Meeuwen een stuk geschreven dat in de vergadering wordt doorgenomen. De ASD stelt twee 
wijzigingen voor, deze zullen worden doorgegeven. Dit gewijzigde stuk gaat met de Inkoopopdracht 
naar het college. 
De ASD ervaart de consultatie als positief; een goede ontwikkeling in de samenwerking. 
De kennisgroep heeft voordat zij het document doornam, besproken wat zij in het document aan wil 
treffen. Het resultaat van de consultatie (geen advies) wordt door E. Bunk in Dropbox geplaatst. 
 
05. Meierijse Inclusie 
M. van Goor geeft aan dat deze werkgroep morgen bijeenkomt. Actuele onderwerpen zijn:  
- organisatie beeldvormende avond 4 juni a.s. samen met de gemeente; 
- sociale kaart; 
- themamiddag najaar. 
 
06. Jaarrekening 2019 
a. De jaarrekening wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter dankt de penningmeester. Besloten 

wordt het positieve saldo over te maken naar de gemeente. 
b. Binnen het DB is besloten de begroting van € 35.000, -- aan te houden. De presentiegelden 

kennisgroepen zijn lager dan begroot door minder bijeenkomsten. Er is voldoende geld voor 
deskundigheidsbevordering. Het DB staat open voor suggesties. 

c. De voorzitters van de kennisgroepen worden verzocht de teksten voor het jaarverslag binnen 
twee weken aan te leveren bij de secretaris. 

 
07. Training Koepel ASD ‘Adviseren kun je leren’ 
Drie leden hebben de training bijgewoond. Zij delen hun positieve ervaringen over de inhoud middels 
een PP-presentatie met de aanwezigen. Na overleg wordt besloten de training gezamenlijk te volgen. 
De secretaris vraagt een offerte aan bij de Koepel. 
 
08. Invulling vacature communicatie. 
Uit navraag bij de heer J. Schuurmans, lid kennisgroep Wmo, blijkt dat hij geen belangstelling heeft 
voor deze functie. 
De voorzitter geeft aan dat Brigitte van Doornmalen deze functie wil invullen.  
Opgemerkt wordt dat voor deze functie een taakomschrijving opgesteld moet worden. 
 
09. Profilering ASD 
De gemeente heeft geen reactie gegeven op het verzoek te kijken binnen hun netwerk te kijken naar 
belangstellenden. 
De leden dragen belangstellenden aan. Afgesproken wordt dat aan hen wordt gevraagd een korte 
motivatiebrief te richten aan het DB. De sollicitatiecommissie die eerder is samengesteld, zal met hen 
in gesprek gaan. 
Na het volgen van de training ‘Adviseren kun je leren’ wordt profilering opnieuw besproken. 
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10. Stand van zaken kennisgroepen 
Kennisgroep Wmo 
- Aan de slag min samenwerking met beleidsmedewerker met van de nieuwe Verordening Wmo: 

VNG-verordening aanpassen aan Meierijstad en herschrijven in klare taal. De Verordening omvat 
acht hoofdstukken, er wordt één hoofdstuk per twee maanden behandeld.  
Het ASD-advies van vorig jaar is verwerkt in de nieuwe Verordening. 

- J. Sleegers geeft aan dat er een gerechtelijke uitspraak ligt over stalling scootmobielen. 
- Het aantal benodigde offertes bij woningaanpassing en de gunning wordt meegenomen in de 

bespreking van de Verordening met de beleidsmedewerker. 
- M. van Goor heeft het e-mailbericht van de VNG met de uitnodiging om koplopergemeente 

cliëntondersteuning te worden, nogmaals doorgestuurd aan de gemeente. 
- De kennisgroep heeft uitleg gehad over mentorschap. 

 
Kennisgroep Jeugd en Onderwijs 
- Met Jack Elbers (jongerenwerker Welzijn de Meierij) een plan gemaakt om de jongerencentra te 

bezoeken om middels stellingen interactief de uitvoering van het preventief jeugdbeleid te 
bespreken. 

- Niet alle beoogde partijen zijn vertegenwoordigd in de kennisgroep. Er wordt veel informatie 
opgehaald bij de ASD, er komt weinig uit de groep naar de ASD.  

- De CJG on tour op 10 maart a.s. wordt verplaatst. 
- De toets laaggeletterdheid december 2019 wordt verspreid onder alle kennisgroepen. 
 
Kennisgroep Participatie en Migratie 
- De gemeente Bernheze heeft het lidmaatschap van de kennisgroep opgezegd. 

De DVO is ondertekend door de drie gemeenten. 
 
11. Notulen vergadering dinsdag 14 januari 2020 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: - 
 
12. Ingekomen stukken periode 6 januari t/m 8 februari 2020 
Deze worden ter kennisname aangenomen. 
 
13. Uitgaande stukken 
Deze worden ter kennisname aangenomen. 
 
14. Datum volgende vergadering 
Woensdag 01 april 2020. 
M. van Grinsven meldt zich af. 
 
15. Rondvraag 
- J. Schut vraagt punten voor de klankbordgroep Sociaal Economische Visie Meierijstad per e-mail 

aan hem door te sturen. 
- E. Bunk: eerder (verg. 28 okt. 2019) is het werkplan van de vijf welzijnsorganisaties toegezegd 

aan de ASD.  Secretaris vraagt dit na. 
- Voorzitter: voorstel vergaderruimte voor ASD-vergaderingen op maandag verplaatsen naar de 

Watersteeg. Iedereen gaat akkoord om dit te proberen. Hij doet navraag. 
 
16. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
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Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 
Nr. Wie Afspraak Afspraak  

gemaakt  
1 Gemeente • Mogelijkheden advisering Kadernota bekijken 

• Ontwikkelingen Toegang delen met ASD 
• Ontwikkelingen abonnementstarief delen met ASD 
• Data overleg met wethouders vastleggen 

14-01-20 

2 DB • Vergaderruimte Watersteeg bespreken 17-02-20 
 

3 Secretaris • Informatie Mentorschap delen met gemeente 
• Offerte aanvragen koepel Training Adviseren … 
• Werkplan 5 Welzijnsorganisaties opvragen 

14-01-20 
17-02-20 

5 Kennisgroep • Jeugd: consultatie in Dropbox 17-02-20 
 
 

 


