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3.

JA

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN
(besluiten graag duidelijk omschrijven en in kolom 2 “JA”
vermelden)
Introductie
I.v.m. aanwezigheid nieuw aspirant lid en twee leden van de
themagroep GGZ een voorstelrondje.
Voorzitter
Jeanny Rutten neemt dit op zich. Zij zal deze keer ook notuleren
WMO-beleidsplan Betreft een regionaal beleidsplan. Praktische vertaling naar
uitvoering en beleid ontbreekt. Problematiek van de afzonderlijke
gemeenten staat er niet in. Wij zouden graag inzage krijgen met
ken-getallen en geldstromen voor Uden, zodat we weten waarover
we praten.
Bijv.: X-aantal Udenaren verdeeld over leeftijdsgroepen, waarvan
X% ambulante zorg; X% dagbesteding, etc.
Tevens antwoord op de vragen:
1. Hoe groot is nu de problematiek?
2. Hoe groot is de huidige vraag?

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

1

4.

Lopende zaken
2018

3. Hoe groot wordt de toekomstige vraag?
4. Hoe ontwikkelt zich de maatschappij in Uden?
We zouden graag zien dat dit breed uitgezet wordt onder de
Udense bevolking. Dit kan de ASD eventueel doen, met
medewerking van de gemeente. Hoe ervaren cliënten de huidige
WMO, wat gaat goed wat kan beter?
Te weten komen welke Burgerinitiatieven er zijn en welke rol de
gemeente Uden hierin speelt.
Procedure is dat vóór 14-01-19 onze op- en aanmerkingen bij
Jenny moeten zijn. Zij verzamelt deze van alle themagroepen en
stuurt dit aan Margreet van de Rakt.
In februari volgt de volgende reactie mogelijkheid.
Afgesproken wordt dat iedereen zijn/haar opmerkingen naar
Jeanny stuurt en dat zij deze verzamelt in één document. Nog een
keer rondsturen voordat we het inzenden.
Als DWU hebben we nog op diverse brieven geen antwoord
gekregen. T.w.:
11-06-2018 “Markt prijst zich uit de markt”, met herinnering
gezonden op 19-11-2018.
18-10-2018 Aan B&W inzake Stand van zaken div projecten
13-11-2018 Aan de Raad en B&W inzake Participatie DWU
Markstraat
Mail inzake oplevering speeltuin De Wiebert, brief volgt.

ALLEN

z.s.m.

Jeanny

voor 12-01-19

We hadden van onze contactambtenaar vernomen dat deze
brieven vóór 31-12-2018 beantwoord zouden worden. Dit is niet
gebeurd.
JA
Brief aan B&W
5.

Als ASD-Uden een brief aan B&W sturen, met gegevens van deze
brieven erin en de melding dat ze nog steeds niet beantwoord zijn!
Jaarplanning 2019 Vanavond kort gepresenteerd.
Themagroepen rechtstreeks verantwoordelijk maken, anders
wordt het bestuur ASD-Uden helemaal ondergesneeuwd.

Jeanny

2

6.

7.

JA

JA

Jaarplanning
2019 -2

Naam
themagroep

Duidelijke afspraken maken met de gemeente op welk niveau
zaken worden afgehandeld.
Belangrijk dat bij elk thema een contactambtenaar wordt
benoemd, die dan rechtstreeks benaderd kan worden.
Belangrijk dat elke themagroep nu al aangeeft bij welk thema men
betrokken wil worden.
 Sport en beweegvisie
 Woonvisie (leden van DWU zijn hier al eerder bij betrokken
geweest.
VRAAG: Adviezen die de themagroepen uitbrengen, zijn deze ook
voor die tijd ter inzage voor andere themagroepen?
In raadscommissie vergadering eind 2018 is gezegd dat op alle
raadsstukken nu ook moet komen te staan “Reactie ASD”.
Is dit bij de gemeente geregeld?
Er zijn raadscommissie vergaderingen waar over een bepaald item
wordt gesproken/gediscussieerd. Daarbij dient de ASD te worden
uitgenodigd voor inspraak in raadscommissie vergadering. Van
belang is dat leden ASD die de raadscommissie vergadering
bijwonen, waarin de discussie plaatsvindt, actief betrokken kunnen
worden. Niet alleen door inspraak voorafgaand aan agendapunt
maar bij voorbeeld ook een reactiemogelijkheid na de 1e termijn in
de raadscommissie, zodat gereageerd kan worden op de discussie
en nadere uitleg kan worden gegeven. Data en tijden dienen dan
bekend te zijn bij ASD-Uden.
Digitale versie aan leden themagroep sturen.
Er staan slechts beperkt aantal punten op deze jaarplanning die we
van de gemeente ontvingen. Bestuurslid heeft de goedgekeurde
begroting 2019 doorlopen en daar veel meer punten uitgehaald die
betrekking hebben op ASD-Uden. Ook deze lijst rondsturen aan
leden onze themagroep.
Wordt gewijzigd in Toegankelijkheid/Inclusie

Jeanny

In bestuursverg.

Jeanny

In bestuursverg.

Jeanny

Doorgeven

Hans
Jeanny

In bestuursverg.

Jeanny

In bestuursverg.

Jeanny

In bestuursverg.

Jeanny

08-01-19

Jeanny

08-01-19

Jeanny

In bestuursverg.
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8.

9.

10.

11.

12.

Inclusie agenda
Uden
Omgevingswet
Huishoudelijk
reglement

STACK

Lidmaatschap
ASD

13.

Lidmaatschap
ASD
Vervoer

14.

Maashorst

Belangrijk hierbij is dat er inspraak komt vanuit de inwoners van
Uden. De transitie van de “omgevingswet” is zelfs groter dan die
van de zorg in 2015! We zien dat gemeenten in Nederland hierop
al volop mee bezig zijn. Status Uden?
Zorgbelang Brabant heeft voorstel gemaakt, dat weinig ruimte laat.
Jeanny heeft inmiddels HR’s opgevraagd bij ASD Oss,
Mill/St.Hubert. En gaat voorstel maken. HR ASD Boekel sturen.
Controle HR voordat het aan het bestuur wordt gezonden
Dit is opslagmedium in de “cloud”. Op deze manier kan iedereen
bij de stukken en er stukken in opslaan. Jeanny dacht de Stack van
DWU te hebben aangepast voor ASD, maar dat is alleen op haar
computer gebeurd. Moet nog aangepast worden voor ASD-Uden.
Hierbij is hulp van derden nodig.
Ans weet niet of ze lid kan blijven nu de vergaderingen ’s avonds
plaatsvinden. Is afhankelijk van vervoer. Denkt er nog even over
na.
André heeft vandaag de vergadering bijgewoond en denkt er ook
nog over na.
MuzeMobiel in de Bitswijk is niet voor rolstoelers geschikt.
Boodschappen bus van Ons Welzijn is nog steeds niet aangepast en
dus niet rolstoeltoegankelijk. Ook voor blinden is deze bus lastig.
Wanneer ouderen en gehandicapten niet van dit soort
voorzieningen gebruik kunnen maken, vergroot dit de kans op
eenzaamheid. Niets afgesproken over wie actie neemt.
Op Invalide parkeerplaatsen in de Maashorst staat gras erg hoog.
Terwijl afspraak is dat invalide parkeerplaatsen niet met graskeien
gemaakt worden. Aankaarten in gebruikersraad Maashorst.

Jeanny

In bestuursverg.

Gerrie
z.s.m.
Hans/Jeanne/Jeanny

Jeanny

z.s.m.

Ans

André

???

Hans/Jeanne

Jeanny Rutten
08-01-2019/10-01-2019

4

