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Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 27 januari 2021  
 
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 
H. Verkuijlen 

Afwezig: 
J. Sleegers 

01. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de digitale vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom. Helaas is fysiek 
bijelkaar komen nu nog niet gewenst.  
De heer Hagoort heeft laten weten dat hij en de genodigde wethouders niet aanwezig kunnen zijn. 
Zij zullen de eerstkomende vergadering aansluiten. 
De agenda voor deze vergadering is mede hierdoor summier, maar bevat wel een belangrijk 
agendapunt ‘Werkwijze in de toekomst’. 
J. Sleegers verwacht de komende vergadering deel te kunnen nemen, ook als deze digitaal zal 
plaatshebben. 
 
02. Werkwijze ASD en kennisgroepen in de toekomst 
In de vergadering van december is gevraagd om de toekomstige werkwijze samen met de 
kennisgroepleden te bespreken en hiervan een schriftelijke weergave aan het DB te sturen. De 
voorzitter heeft van iedereen een notitie ontvangen waarvoor hij de leden bedankt. Alle leden 
hebben alle notities ontvangen bij de uitnodiging voor deze vergadering. De voorzitter heeft een 
samenvatting opgesteld om een discussie op gang te brengen. Deze heeft ook iedereen ontvangen. 
Iedere kennisgroep licht de ingebrachte stukken toe. Hierbij komt o.a. onderstaande ter sprake. 
- Nu nieuw beleid in de gemeente veelal is geformuleerd zal de ASD zich meer moeten toeleggen 

op controle van uitvoering van beleid dat de ASD mee heeft ingericht. En de ASD zal zich moeten 
toeleggen op het ophalen van signalen uit de gemeente.  

- De hamvragen zijn: wat willen we bereiken en hoe denken we dat te bereiken?  
- Voorstel om de huidige opzet ASD met ASD-leden en kennisgroepen met leden wijzigen naar een 

ASD met ASD-leden en deskundigen die bereid zijn mee te denken vanuit het 
inwonersperspectief.   
Er kan een lijst zijn met mensen die bereid zijn hun expertise beschikbaar te (blijven) stellen aan 
de ASD. Uit deze lijst kunnen mensen benaderd worden als het noodzakelijk is 
deskundigheid/kennis toe te voegen aan een werkgroep.  

- Werkgroepen worden samengesteld op onderwerp van voorliggende vraag. De samenstelling kan 
integraal (kennisgroepoverstijgend) zijn. 

- Werkgroepen zijn eindig.  
- Starten met een pilot is een optie. 
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- Het ophalen van signalen vanuit de inwoners heeft aandacht nodig, niet iedereen is hier bekend 
mee. Signalen ophalen kan bij bestaande overleggen en bijeenkomsten, maar kan ook digitaal 
door bijvoorbeeld een poll aan te maken. Het gesprek met beleidsmedewerkers is ook belangrijk. 
Opgemerkt wordt dat er ook verantwoordelijkheid ligt bij de inwoners, zij moeten actief 
bijdragen, om gehoord te worden.  
De overleggen waar ‘aandachtspunten voor de ASD’ gehaald zouden kunnen worden zijn soms 
(nog) toegespitst op de kernen en niet op de hele gemeente. Dit kan een vertekend beeld 
opleveren voor de hele gemeente. 

- Ook bij andere gemeenten is op te merken dat het lastig is om mensen actief te betrekken; 
beeldvormende avonden en vergadertafels worden onvoldoende bezocht.  

- Social media en lokale media moeten ingezet worden om bekendheid van de ASD en deelname 
aan activiteiten te vergroten.  
 

Besloten wordt allereerst de organisatie aan te passen. Het DB formuleert begin volgende week 
(week 5) een opdracht om te komen tot een nieuwe organisatiestructuur ASD.  
Een tijdelijke commissie bestaande uit W. van Asseldonk, E. Bunk en J. Schut zullen hierna een 
voorstel opstellen voor de nieuwe stuctuur. Dit voorstel wordt in de vergadering van maart 
besproken. 
Externe begeleiding kan daarna eventueel ingezet worden. 
 
COVID-19 en de gevolgen daarvan zal geagendeerd worden voor de agenda van de vergadering in 
maart. Dit punt kan voorbereid worden in de kennisgroepen. 
 

03. Partnership Gemeenten & IBN 
J. Schut licht de historie toe en het verloop van het proces toe van het gezamenlijke project van elf 
gemeenten. Hij heeft hierover eerder in een notitie informatie gedeeld. Scenario twee is gekozen.  
De gemeente heeft een adviesaanvraag ingediend bij de ASD. Deze aanvraag is gedeeld met de leden 
van de kennisgroep Participatie en Migratie. De vragen die leven zijn voorgelegd aan de gemeente. 
Zodra deze beantwoord zijn, zal er een preadvies opgesteld worden. Het preadvies wordt aan de ASD 
voorgelegd en daarna besproken in deze vergadering. 
 
04. ‘Meierijse Inclusie’ 
Er is geen nieuws. 
M. van Grinsven is geinterviewd door Hubertine van den Biggelaar, Omroep Meierij. Het artikel 
‘Domotica in huis voor zelfstandiger leven’ is te lezen op omroepmeierij.nl.  
H. van den Biggelaar heeft aangegeven bereid te zijn aandacht te geven aan de ASD. 
 
05. Stand van zaken kennisgroepen 
Kennisgroep Jeugd en Onderwijs 
- Op 12 januari jl. onderling overleg gehad: gesproken over nieuwe opzet/werkwijze ASD.  
- Op 7 januari jl. de digitale beeldvormende avond ‘Jeugd in Meierijstad’ bijgewoond. 
 
Kennisgroep Participatie en Migratie 
- Actueel voorbereiding preadvies IBN, vragen gesteld aan gemeente. Nu wachten op antwoorden. 
- Voornemens kwartaalcijfers op te vragen bij de gemeente. Mede om inzicht te krijgen in de 

gevolgen van de COVID-19-pandemie voor werk en inkomen. 
 

Kennisgroep Wmo en GGZ 
- De kennisgroep is niet bijelkaar geweest. 
 
 



3 
 

06. Open sollicitatie 
De voorzitter deelt mede dat hij een open sollicitatie heeft ontvangen. M. van Grinsven heeft eerder 
contact gehad met de sollicitant en denkt dat deze persoon, gezien zijn achtergrond, een geschikte 
kandidaat is voor de vacature bij de kennisgroep Wmo en GGZ. Afgesproken wordt dat W. van 
Asseldonk en M. van Goor (ASD-leden namens de werkgroepen Wmo en GGZ) contact leggen om 
met de belangstellende kennis te maken. De voorzitter zal daarna een kennismakingsgesprek 
organiseren om de praktische gang van zaken te bespreken. 
 
07. Notulen digitale vergadering maandag 21 december 2020 
De notulen worden vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: E. Bunk geeft aan in het telefoongesprek met de voorzitter aangegeven te 
hebben dat zij nu gezien de situatie rondom Corona en de lockdown niet wil aftreden, maar dat zij 
niet kan aangeven of dat zij verlengt met nog eens vier jaar.  
 
08. Ingekomen stukken 
Overzicht van ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 
 
09. Uitgaande stukken 
Overzicht van uitgaande stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
10. Jaarplanning 2021 
De voorgestelde vergaderplanning wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
11. Datum volgende vergadering 
Maandag 8 maart 2021. De wethouders worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. 
 
12. Rondvraag 
-  Voorzitter: Er is via G. Hagoort een schrijven ontvangen: ‘Aankondiging: we zoeken (via jullie) leden 
   voor de Klankbordgroep Aardgasvrij’. Het schrijven wordt na de vergadering verspreid onder de  
   leden. Interesse graag melden bij het DB. 
-  E. Bunk: Wordt er in de ASD afscheid genomen van J. Slagers, voormalig ASD-lid. De voorzitter zegt  
   dat dit op kennisgroepniveau kan plaatsvinden.     
 
13. Sluiting 
De voorzitter geeft aan tevreden te zijn over het verloop van de vergadering. Hij dankt iedereen voor 
zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 
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Afsprakenlijst ASD Meierijstad d.d. 27 januari 2021 
 
 

Nr. Wie Afspraak Afspraak  
gemaakt  

1 DB • Contact onderhouden met gemeente tijdens coronatijd 
• Informeren bij andere ASD’s naar werkwijze en 

opbrengsten 
• Opdracht nieuwe organisatie ASD formuleren (wk 5) 

21-12-2020 
 
 
27-01-2021 

2 Secretaris • Agenderen voor overleg met wethouders d.d. 08 mrt.: 
- Rapport van SCP over 5 jaar na de decentralisatie van 

Wmo, Jeugdzorg en Arbeidsparticipatie in vergelijking 
met de gemeente Meierijstad.  

- Stand van zaken invulling sociale kaart 
- Grote overschrijding budget Jeugdhulp 
- Verplichting afname van zorg bij de verhuurder zoals  

bijv. Brabant Wonen en Odazorg.  
Tweede deel van de vergadering: 
- Opzet nieuwe organisatiestructuur 
• Brief klankgroep Aardgasvrij verspreiden onder ASD-

leden 

21-12-2020 

3 Kennisgroepen • Gevolgen COVID-19 bespreken 27-01-2021 
 
 
 


