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Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 22 juni 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. Sleegers 
H. Verkuijlen 

 
Afwezig m.k.: 
J. Slagers 
 
01. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige ASD-leden van harte welkom in deze 
eerste fysieke vergadering sinds februari.  
Ook een woord van welkom aan de wethouders R. Compagne en M. Roozendaal en G. Hagoort, 
strategisch adviseur Sociaal Domein. De voorzitter dankt de heren voor hun beschikbaarheid nu en 
voor de goede contacten tijdens de afgelopen maanden. De voorzitter heeft de samenwerking ook 
tijdens de crisis als prettig en efficiënt ervaren. 
 
02. Overleg met de wethouders 
Agendapunten vanuit de ASD 
Kennisgroep Jeugd en Onderwijs 
a. Dakloze problematiek in Meierijstad 
Op 21 mei jl. meldde het Brabants Dagblad dat Meierijstad 80 daklozen telt. 
Wethouder Compagne geeft aan dat het om een wisselende groep mensen gaat die, vanwege 
uiteenlopende redenen, geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Meierijstad werkt, met onder 
meer Den Bosch, in regionaal verband aan een oplossing. Wellicht is er aan het einde van dit jaar al 
een oplossing voor de mensen uit Meierijstad in de gemeente.  
J. Schut merkt op dat het aantal gezien de gegevens van het CBS erg klein is.  
Het aantal kinderen/jeugdigen dat betrokken is, heeft de wethouder nu niet paraat.  
 
b. Project Werkplaats Veghel/Schijndel 
De Pilot Geld en Zo dat in Schijndel loopt, is op verzoek van de vijf Samenwerkende 
Welzijnsorganisaties eenmalig met één jaar verlengd. De wethouder heeft de evaluatie scherper 
gesteld. Als uiteindelijk blijkt dat het project voldoet, wordt uitrol naar andere kernen besproken. 
 
c. Kwetsbare kinderen in het onderwijs 
In Meierijstad zijn alle kinderen, door de inzet van de professionals, in beeld aldus de wethouder. Er 
is noodopvang voor kwetsbare kinderen georganiseerd en de lijnen met zorggezinnen zijn kort en 
frequent.  
 
Agendapunten vanuit de gemeente 
a. Terugblik en stand van zaken coronacrisis 
De crisis overviel ook de gemeente. Ambtenaren zijn vanuit huis gaan werken. Er zijn directe 
contacten met de landelijke politiek gelegd. Er is vooral veel aandacht gegaan naar de inwoners 
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mede door snel te schakelen en netwerken in te zetten. Vervolgens is er structuur aangebracht in de 
activiteiten, die ook van onderaf kwamen. Deze initiatieven zijn, waar nodig en mogelijk, gesteund en 
doorontwikkeld. 
Er is een team voor TOZO voor Meierijstad, Boekel en Bernheze geformeerd met als eerste insteek 
groots te ondersteunen. Er maken ongeveer 1 200 mensen uit Meierijstad gebruik van de regeling. Er 
vindt aan de voorkant een toets plaats en er zijn sociaal rechercheurs ingezet. In mei heeft een aantal 
bedrijven weer omzet gegenereerd; voor hen wordt de regeling bijgesteld. 
Er is van meet af aan ingezet op continuering van de zorg. Het resultaat is nog niet duidelijk. 
Bij IBN nam het werk snel af en de ziektecijfers waren hoog. Er is snel geschakeld naar de productie 
van Corona-gerelateerde producten. 
De opzet van een mobiliteitsbureau, om vraag en aanbod van werknemers te matchen, wordt nu 
bekeken.  
 
b. Toelichting Integrale verordening 
Beleidsmedewerkers bespreken de Integrale verordening met de betreffende kennisgroepen. De 
basis is de Omgekeerde Verordening van adviesorganisatie Stimulansz en voorbeelden van Kampen, 
Alphen a/d Rijn en Olst-Wijhe. De gemeente wil het totale stuk, dus inclusief de algemene 
hoofdstukken, in september ter advisering aan de ASD voorleggen. 
De kennisgroep Jeugd en Onderwijs heeft nog geen uitnodiging ontvangen voor bespreking van 
onderdelen.  
 
J. Schut stuurt als de Integrale Verordening van Stimulansz aan de leden als ijkpunt. 
 
c. Informatie kaderbrief 2021 (toegestuurd) 
De ASD heeft de wens uitgesproken om meegenomen te worden bij het opstellen van de Kadernota.  
Vooruitlopend op de begroting van 2021 is dit jaar een kaderbrief opgesteld. De ASD heeft deze 
ontvangen. 
Vanuit de vergadering wordt een opmerking gemaakt over het abonnementstarief Wmo. Dit tarief 
heeft de aandacht van gemeente en VNG. Dit staat benoemd in de kaderbrief.  
 
d. Toelichting Project Leefgoed 
Dit is donderdag a.s. een hamerstuk in de Raadsvergadering.  
De ASD wordt door de gemeente betrokken bij de inrichting van het project.   
 
e. Mobiliteitsbureau 
Er wordt gewerkt aan het opzetten van een mobiliteitsbureau met o.a. de uitzendbranche, UWV en 
vakbeweging. Het doel is fysiek samenbrengen van partijen; werkzoekende en bedrijven matchen en 
mensen (om-/bij-) te scholen voor een passende functie in de huidige arbeidsmarkt. De fysieke 
aanwezigheid van betrokken partijen moet leiden tot een beter resultaat naar werk. 
G. Hagoort en T. van de Kerkhof zijn betrokken vanuit de gemeente. 
 
Mededeling: de gemeente Meierijstad is met Bernheze een samenwerkingsovereenkomst aangegaan 
ter ondersteuning van het opzetten van een (integraal) gebiedsteam Werk en Inkomen in Bernheze.  
 
De voorzitter dankt de wethouders en G. Hagoort voor hun komst en hun bijdragen aan deze 
vergadering.  
 
03.  ‘Meierijse Inclusie (bespreekpunt) 
M. van Goor geeft aan dat op 4 juni jl. de eerste beeldvormende avond (online) was met 93 
toehoorders en een schrijf- en gebarentolk. 
Tijdens deze avond is o.a. aan de orde geweest:   
- een filmpje gemaakt door de projectgroep Inclusie; 
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- een weergave van wat er tot nu toe ondernomen en bereikt is; 
- betekenis van koploper schap; 
- een weergave werkzaamheden STM. 
Vanuit de raadsleden kwamen alleen politieke vragen. 
  
De projectgroep is bezig met: 
- het zoeken van passende apps voor de doelgroep 
- invulling bestedingsdoel voor het bedrag (€ 50.000.--) van het stimuleringsfonds; 
- meer aandacht voor verstandelijk gehandicapten (na opmerking vanuit toehoorders); 
- het benadrukken dat het belang van een schrijf- en gebarentolk groot is  

(gemeente Meierijstad afdeling Veghel heeft iemand in dienst die gebarentaal beheerst). 
 

04. Update vanuit de kennisgroep Jeugd en Onderwijs (3-tal verslagen bijgevoegd) 
- De kennisgroep stelt voor om een werkgroep in te stellen voor de behandeling van de Integrale 

verordening met een daarin een afvaardiging van de kennisgroepen. De voorzitter stelt voor dat 
iedere kennisgroep eerst overlegt met de betreffende beleidsambtenaar. De ingang van de 
nieuwe verordening is een jaar uitgesteld, dus daar is tijd voor. Daarna kijken hoe verder.  

- De voorzitter spreekt zijn waardering uit over de ontvangen verslagen van de bijeenkomsten met 
beleidsmedewerkers; inzicht in de activiteiten/acties van de kennisgroep zijn prima. 

 
Op de activiteitenlijst/to-do-list ASD moeten komen staan: 
- integrale verordening 
- cliëntondersteuning 
- werkplan gezamenlijke welzijnsorganisatie 
 
De kennisgroep deelt mee dat er geen toename is van het aantal signalen bij ‘Veilig Thuis’ en dat er 
een inhaalslag is gemaakt is met het afgeven van indicaties.  
 
05. Stand van zaken kennisgroepen 
Kennisgroep Jeugd en Onderwijs 
• in overleg met de kennisgroep sluit J. Slagers vanaf september weer aan. 
• zie agendapunt 04. 
 
Kennisgroep Participatie, op de agenda van de bijeenkomst op 21 juli staan o.a.: 
• de omgekeerde verordening; 
• taaleis/invoering nieuwe wet Inburgering per juli 2021; 
• TOZO en bijstand. 

 
Kennisgroep Wmo, hebben 15 juni digitaal vergaderd, aan de orde is geweest: 
• Atelier Toegang is uitgebreid met 2,0 fte; 
• er zijn 2 fraude rechercheurs aangesteld; 
• stalling scootmobielen; 
• ASD en gemeenteraad worden binnenkort geïnformeerd over koplopergemeenten 

Clientondersteuning; 
• klantmanagers maken onderling afspraken zodat zij dezelfde indicatie afgeven bij aanvragen 

collectief vervoer 
• Cliëntervaringsonderzoek Wmo: positief echter cliëntondersteuning heeft 3% minder 

bekendheid; 
• nieuw contract met samenwerkende welzijnsorganisaties, gemeente wil splitsing in Toegang en 

Welzijnswerk maar moet gezamenlijk en transparant zijn 
• op 21 juli a.s. komt de kennisgroep fysiek bij elkaar. 
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06. Vaststelling jaar verslag 2019 ASD Meierijstad 
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld en op 30 maart aan de leden verspreid. 
Het verslag is ook extern verspreid. Aanvullingen op de adreslijst kunnen aan de secretaris worden 
doorgegeven. 
 
07. Begroting 2021 
Deze begroting moest voor 1 juni jl. ingediend zijn bij de gemeente voor de subsidieaanvraag. De 
leden hebben de begroting ontvangen. Er zijn geen reacties op gekomen. Het DB heeft de begroting 
ingediend. 
Er is weinig veranderd in de begroting t.o.v. het vorige jaar. Het budget voor deskundigheids-
bevordering is zeker voldoende. Wensen kunnen bij het DB kenbaar gemaakt worden.   
 
08. Training Adviseren kun je leren 
a. Voorkeur voor zaterdag 12 september 2020 (is inmiddels bevestigd door J. Schut). 
b. Opzet training wordt toegespitst op missie en visie ASD Meierijstad. Iedere kennisgroep stuurt 

een advies door aan de secretaris dat gebruikt wordt voor de training (Wmo: Inclusieve 
samenleving, Participatie: Herijking armoedebeleid, Jeugd en Onderwijs: Preventief jeugdbeleid.  

J. Schut communiceert met de Koepel.  
De secretaris verstuurt de offerte van de Koepel met daarin de onderdelen van de training aan de 
leden. 
 
09. Vacatures ASD 
• vacature PR: kandidaat Brigitte van Doremalen 
• vacature Wmo: M. van Goor neemt contact op met kandidaat en koppelt terug naar DB. 
Als kandidaten bekend zijn roept de voorzitter de sollicitatiecommissie bijeen. 
 
10. Notulen vergadering 17 februari jl. 
Naar aanleiding van de notulen: geen opmerkingen. 
 
11. Ingekomen stukken 
T.k.n. 
 
12. Uitgaande stukken 
T.k.n. 
 
13. Data volgende vergaderingen 2019 
Maandag 31 augustus 
Woensdag 7 oktober met wethouders 
Dinsdag 10 november 
Maandag 14 december 
Eerste week van januari 2020 Jaarbijeenkomst 
 
14. Rondvraag 
- Secretaris: het overzicht ‘data bijeenkomsten’ wordt opnieuw opgestart. Ook de gemeente kan 

hier input voor aanleveren. 
 
15. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen een fijne vakantie toe. En 
sluit vervolgens de vergadering. 
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Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 
Nr. Wie Afspraak Afspraak  

gemaakt  
1 Gemeente • ASD informeren over daklozenproblematiek 

• ASD informeren over verloop pilot Geld en Zo 
• ASD informeren over mobiliteitsbureau 
• ASD informeren over de voortgang “Leefgoed Veghel” 

22-06-2020 

2 DB • Integrale verordering Stimulansz verstrekken aan leden 
• Clientondersteuning 
• Werkplan gezamenlijke welzijnsorganisaties 
• Contact met Koepel en aanleveren gegevens training (J. 

Schut) i.a.a. aan de ASD-leden (secretaris) 

22-06-2020 

3 Secretaris • Verzamelen gegevens voor input training ‘Adviseren 
kun je leren’  

22-06-2020 

4 Kennisgroepen • Jeugd en Onderwijs: informeren toelichting Integrale 
Verordening door ambtenaar 

22-06-2020 

5 Communicatie • - 22-06-2020 
 
 
 


