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Vergadering Bestuur ASD-Uden
Datum: 13 februari 2019
Locatie: Kantelhuis Uden
Tijd: 09.00 – 11.30 uur
Aanwezig:

Verhinderd:

Dhr. Van der Steen, gemeente Uden (bij agendapunt 1, 2, 3 en 9 gedeeltelijk)
Dhr. Van den Boogaart, dhr. van Cuijk, dhr. Dufornee, mevr. Rutten, mevr. Smits,
dhr. De Wind, mevr. Bongers (notulist).
Dhr. Knoop, mevr. Van der Rijt.

Agendapunt 1 en 2: Opening en vaststellen agenda
Om 09.00 uur opent voorzitter Smits de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het
bijzonder dhr. Van der Steen die deze vergadering bijwoont als contactambtenaar voor de ASD
namens de gemeente Uden en dhr. Van den Boogaart voor wie dit de laatste ASDbestuursvergadering is die hij bijwoont. De agenda wordt overgenomen zoals mevr. Smits die
opgesteld heeft. Agendapunt 9 wordt eerder besproken in verband met andere afspraken van dhr.
Van der Steen.
Agendapunt 3: Notulen 30-01-2019 en afsprakenlijst, notulen 05-02-2019 en actielijst
De notulen van 5 februari zal mevr. Rutten schriftelijk gecorrigeerd toesturen aan de notulist.
De notulen van 30 januari worden per pagina doorgenomen. Afgesproken wordt dat voortaan alleen
zaken vastgelegd worden die betrekking hebben op de ASD-Uden en dat er geen namen worden
genoemd in de notulen buiten die van de eigen groep, tenzij het niet anders kan.
Actielijst 05-02-2019 wordt doorgenomen; De voorzitter en de secretaris van de Wmo-raad staan
nog op de verzendlijst van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Mevr. Rutten zal deze namen
laten vervangen door de naam van mevr. Smits en tevens een adreswijziging sturen. Het
lidmaatschap van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein van de Wmo-raad is op 8 februari betaald.
De rekening voor het etentje op 30 januari in Eigen Herd is betaald door de Wmo-raad evenals de
rekening voor de huur en de consumpties. Er waren 25 deelnemers aan het etentje. We hebben
afscheid genomen van de personen die hun werkzaamheden stoppen en nieuwe leden ASD-Uden
welkom geheten. De personen die verhinderd waren hebben hun kaart met VVV cadeaukaart
inmiddels ook ontvangen.
Er is een e-mail binnengekomen op 8 februari van iemand die interesse heeft in de functie van
secretaris. Mevr. Smits heeft deze beantwoord.
Op 7 februari is er een e-mail binnengekomen van een medewerker van Dichterbij over een cliënt,
deze e-mail is doorgestuurd naar dhr. Schraven van de gemeente Uden.
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Dhr. van Cuijk laat weten dat het IBAN-nummer bij de Regiobank is goedgekeurd. Alle personen
genoemd in de oprichtingsakte worden verzocht hun handtekeningen te zetten bij de Regiobank,
zodat er een IBAN-nummer toegekend kan worden. Zodra IBAN binnen is kan dhr. Van Cuijk de
subsidieaanvraag indienen. Het formulier hiervoor is te downloaden vanaf de website van de
gemeente onder structurele subsidie.

Agendapunt 9: Adviezen en monitoring
Hoe adviseren we (gevraagd en ongevraagd), welk proces wordt dan gevolgd
De aanwezigen zijn het erover eens dat het 2x lezen van bijvoorbeeld het beleidskader WMO 2020 2023 wel erg veel vergt van de vrijwilligers van de adviesraad. De ASD wordt vanaf het begin
betrokken bij een beleidsstuk en meegenomen in het proces, dat is positief. In geval van het stuk
over de toegang jeugd is tweemaal een toelichting gegeven. De Wmo-raad heeft vorig jaar december
al een toelichting gehad en op 4 februari is de themagroep Jeugd nog een keer bijgepraat.
De tekst van het beleidskader 2020-2023 is veel toegankelijker geworden. Ook hier heeft mevr. van
de Rakt al een toelichting gegeven vorig jaar oktober in de Wmo-raad. Dit geeft onduidelijkheid bij de
andere themagroepen die er nu pas van horen. De Wmo-raad is bij de voorbereidingen betrokken,
kon vragen stellen en heeft zelf om een versie van dit beleidsstuk gevraagd en gekregen. Bij de
andere themagroepen zijn er nog vragen. Aan dhr. Van der Steen de vraag of die vragen nog vòòr 28
februari 2019 beantwoord kunnen worden. Dhr. Van der Steen stelt dat de ASD-Uden kan vragen om
een informeel advies maar dat zou dan vandaag nog gemaild moeten worden met daarin de concrete
vragen die de ASD nog beantwoord wil hebben. (Na contact met mevr. Van de Rakt is op 25 februari
om 15.30 uur is een extra afspraak gemaakt met betrokkenen van de ASD)
In theorie staan er minimaal 6 weken voor maar in praktijk wordt binnen 4 weken advies gevraagd. In
andere gemeenten is dit misschien anders afgesproken zodat het regionaal niet 6 maar 4 weken is
geworden. Omdat het een regionaal stuk is staan er ook geen Udense kengetallen in aldus mevr.
Smits maar de ASD kan wel vragen om de Udense getallen. Op de vraag of er een bepaald format is
voor een advies van de ASD-Uden antwoordt dhr. Van der Steen dat de gemeente bij brieven en
beleidsstukken werkt met een soort van format en een streepjescode om stukken te kunnen
traceren. Dhr. Van der Steen doet de suggestie dat wellicht eenzelfde opzet gebruikt kan gaan
worden als gebruikt wordt bij Collegeadviezen (o.a. met kanttekeningen, risico’s, argumenten en
adviezen).
Als er een volgende keer een beleidsstuk wordt aangeboden aan de ASD-Uden
- Is er voorlichting door een ambtenaar, die betrokken is bij het thema, (bijvoorbeeld op een
maandagavond als de themagroepen vergaderen) en bij nieuwe informatie nogmaals een
toelichting.
- Wil de ASD-Uden graag het stuk zoals het naar B&W gaat.
- Hangt het van het onderwerp af of een selecte club een reactie geeft of dat iedereen gaat
reageren.
Bij de woonvisie zoals die er nu ligt gaat dit stuk naar de themagroepen. Wie geïnteresseerd is gaat
naar de voorlichtingsavonden. Diegenen werken dan ook mee aan het maken van een advies. Er
moet wel op gelet worden dat het niet te zwaar wordt voor de vrijwilligers. Bij elke themagroep
zitten doeners, zij worden doodongelukkig van het lezen van stukken.
Dhr. Van der Steen geeft aan dat wanneer een beleidsstuk bij de gemeente al een lange aanlooptijd
heeft dat het dan een zwaar stuk is, ook voor de ASD-Uden. Maar na twee
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voorlichtingsbijeenkomsten kan een ambtenaar voorstellen: nu wil ik binnen 4 weken een advies in
plaats van de afgesproken 6 weken. Mevr. Smits beaamt dat dit OK is mits de groep die het advies
moet uitbrengen hiermee akkoord gaat.
Mevr. Smits hoorde van 2 ambtenaren (mevr. Van de Weem en mevr. Schoenmakers) op een ander
moment dat stukken eerst naar het College gaan en dat na goedkeuring door het College de stukken
pas vrijgegeven worden en naar de ASD-Uden gestuurd mogen worden. Dit is niet de juiste gang van
zaken. Dhr. Van der Steen beaamt dit; de ASD-Uden hoort de stukken te krijgen voordat het College
die goedkeurt. ASD-Uden adviseert het College, voordat zij een besluit nemen. Dhr. Van der Steen
zoekt dit uit.
Volgens dhr. Van der Steen komt er in het College- en Raadsadvies een alinea (waarschijnlijk gaat die
alinea Burgerparticipatie heten) met daarin 6-10 regels over het advies van de ASD-Uden. De ASD
leden stemmen in met een samengevat advies van de ASD in het College- en Raadsadvies met een
verwijzing naar het complete advies of liever nog het complete advies als bijlage bij het College- en
Raadsadvies. Het advies van de ASD-Uden wordt sowieso gepubliceerd op de website van de ASDUden.
Aangaande het informeren van de Gemeenteraad door het College is in het Raadsbesluit omtrent de
instelling van de ASD gesteld, dat het College haar raadsbesluit, dat over een beleid wordt ingediend,
aan moet geven waar en waarom zij het advies van de ASD niet opvolgen.
In de nieuwe alinea in het College- en Raadsadvies wordt beschreven wat er met het advies van de
ASD-Uden gebeurt en waarom. Het is niet zo dat het College verantwoording aflegt aan de ASD. De
raad is democratisch gekozen en de ASD niet. Mevr. Rutten benadrukt dat er bewust geen leden van
politieke partijen in de ASD-Uden zitten of komen te zitten. Dhr. Van de Boogaart legt uit dat de ASD
in het leven geroepen is om de gemeente in het kader van burgerparticipatie bij te staan. Dhr. Van
der Steen beaamt dat het een groeiproces is.
Ook zegt dhr. Van der Steen dat de ASD goed moet afspreken hoe ze omgaan met journalisten e.d.
Als de adviezen niet overgenomen worden, gaan zij wellicht bij de ASD om reacties vragen. Het is
goed om afspraken te maken over wie er naar buiten toe mag reageren.
Dhr. Van der Steen zal zijn collega’s vragen het advies van de ASD als bijlage toe te voegen in
aanvulling op de alinea in het College- en Raadsadvies.
Hoe gaat de ASD-Uden monitoren:
Als er een beleid is uitgezet en het treedt in werking dan gaat de ASD kijken of het afgesprokene is
uitgevoerd en of dat goed is uitgevoerd.
Dhr. Van de Boogaart antwoordt dat er bij de Wmo-raad via de website reacties binnenkwamen. Er
werden regelmatig ambtenaren uitgenodigd om in een vergadering uitleg te geven. Een Breed
Beraad is er ook om zaken in de praktijk te toetsen.
Als de ASD advies heeft uitgebracht moeten we in de gaten houden wat er mee gedaan wordt. In een
College- en Raadsadvies (hier is sprake van tot aan het moment van formele besluitvorming aldus
dhr. Van der Steen) wordt toegelicht waarom het ASD-advies al dan niet is gevolgd c.q.
meegenomen. Dan moet de ASD nog wel monitoren of dat gebeurt.
Mevr. Rutten zegt dat de ASD-Uden graag, net als in Oss, een soort panel wil samenstellen met emailadressen van mensen die bericht krijgen als er iets nieuws op de site staat met daarin een link
naar de website van de ASD. Ook kunnen er dan enquêtes gehouden worden via dit panel, waardoor
ASD-Uden een bredere input krijgt vanuit de Udense bevolking.
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Mevr. Rutten heeft gisteren een e-mail van mevr. Sepers gekregen met daarin een uitnodiging als
toehoorder op donderdag 21 februari over het netwerk sociale voorzieningen. Dit is wel erg kort dag.
Dhr. Van der Steen zal er binnen het gemeentehuis op hameren dat ze zodra een datum bekend is, ze
die doorsturen naar de ASD.
Dhr. Van der Steen heeft het vergaderschema doorgenomen en alle data zijn akkoord, behalve 14
maart, dan kan hij niet. Ook 9 oktober is nu nog een vraagteken.
Daarna verlaat Dhr. Van der Steen de vergadering.
Agendapunt 4: terugkoppeling gesprekken
- Burgerparticipatie met dhr. Barrois en dhr. Gnodde.
Dhr. Gnodde is de griffier van de gemeente en dhr. Barrois is een trainee die sinds 1 oktober
2018 in dienst is. Dhr. Barrois gaat het hele traject van burgerparticipatie doornemen en zal
dit vastleggen in een handzame folder. Alle instanties worden gevraagd naar hun ervaringen.
Er is een goed verslag van dit gesprek gemaakt.
-

Gesprek met dhr. Prinssen, dhr. Van der Steen en mevr. Van de Rakt.
Mevr. Smits was hier naartoe gegaan in de veronderstelling dat alleen dhr. Prinssen bij het
gesprek zou zijn. Een volgende keer neemt ze nog iemand mee. Het was een goed gesprek.
Hoe de start van de ASD is gegaan, hoe het nu gaat, dat alles goed geborgd moet worden
enz. Dhr. Van den Boogaart verhaalt van informele gesprekken die hij in het verleden had
met de wethouder die echt wel nuttig waren en waar enkele zaken vertrouwelijk besproken
werden.

Agendapunt 5: Huishoudelijk Reglement
Mevr. Smits en mevr. Rutten gaan zich hier samen mee bezig houden. De dubbele zaken worden
eruit gehaald en andere half dubbele zaken aangepast.
Agendapunt 6: Lopende zaken themagroepen
-

Gesprek arbeidsparticipatie
Op 6 februari was er een gesprek met dhr. Mans, dhr. Dufornee, mevr. Smits en dhr. van
Hees (een van de hoofden onder mevr. van Deurzen). Dhr. Van Hees kon zich helemaal
vinden in het standpunt van de ASD. Op 11 februari heeft de gemeente Uden haar
selectiebeleid gepubliceerd met daarin vermeld dat zij rekening houden met mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Dhr. Van Hees zegt dat bij de laatste 20 vacatures er geen
kandidaten bij waren met een beperking. Vraag is dus hoe krijgen ze kandidaten?
Dhr. Dufornee zal nog uitgenodigd worden om over dit onderwerp van gedachten te wisselen
met de afdeling personeelszaken van de gemeente maar het is niet aan de ASD de wijze van
werving te bepalen om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te
kunnen nemen. De gemeente zou de arbeidsintegratiedienst kunnen inschakelen om haar
hierbij te helpen.
Dhr. Van den Boogaart voegt toe dat dit bovengenoemde slechts een van de onderdelen van
de arbeidsparticipatie was. Een tweede onderdeel was dat organisaties of clubs hun subsidie
van de gemeente slechts toegekend kregen als ze aan bepaalde voorwaarden voldeden, zoals
bijvoorbeeld mensen met een beperking in hun organisatie of club laten sporten. Het derde
onderdeel was het instellen van een prijs voor organisaties of clubs in Uden die het meest
gedaan hebben om mensen met een beperking mee te laten doen in hun club of organisatie.
In april heeft dhr. Van den Boogaart hier een gesprek over met de heren Blokhuis en van Es
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en er sluiten ook enkele ambtenaren aan. Dhr. Van den Boogaart zal de gespreksverslagen
doorsturen aan de ASD Uden, want hij neemt aan deze gesprekken deel onder de vlag van de
ASD.
-

Deelsessies sport en bewegen 8 en 12 februari 2019
Van de themagroep Senioren is uiteindelijk niemand geweest.
Mevr. Smits is ’s middags geweest toen het over jeugd ging. Aanwezig waren o.a. Sjors
Sportief, een vakdocent van het Udens College, een basisschooldirecteur, Guus beweegt je
en de SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant). Het programma is gericht op gezond en
actief leren, wonen, werken en meedoen.
Mevr. Rutten heeft de sessie over sporten met een handicap bijgewoond.
Mevr. Smits merkt op dat er nog een grote denkverandering moet plaatsvinden. Bij het
ontwerp van Ontmoetingsplein Germenzeel werden allereerst de parkeerplaatsen
ingetekend en daarna pas de speelplekken. Hekken en muurtjes die kinderen uitdagen om te
spelen werden juist verwijderd. Sportorganisaties zouden wat vriendelijker kunnen reageren
als iemand individueel wil sporten (bijvoorbeeld zwemmen). Mevr. Rutten zou graag zien dat
bij de keukentafelgesprekken al gevraagd wordt wat kunnen we voor je doen qua sport of
creativiteit?

-

Thema-avond sport en bewegen 20 februari 2019
Mevr. Smits en mevr. Rutten gaan hiernaartoe.

Agendapunt 7: Communicatieplan
Communicatie is onderverdeeld in communicatie naar elkaar en van binnen naar buiten. Volgens het
huishoudelijk reglement is de voorzitter formeel de stem naar buiten. De voorzitter zou eventueel de
voorzitter van de themagroep mee kunnen nemen. Er is iemand die zou kunnen helpen bij de
planning van het communicatieplan maar op dit moment zijn er geen mensen die de grote lijnen
kunnen vastleggen. De communicatieafdeling van de gemeente is gepolst maar die hadden ook geen
tijd daarvoor. Dhr. Van Cuijk oppert of dit niet iets is voor een afstudeeropdracht van een student.
Besloten wordt dat mevr. Smits contact opneemt met dhr. Van der Steen om een afspraak met het
hoofd communicatie van de gemeente te regelen.
Agendapunt 8: Breed Beraad
Het Breed Beraad vond in het verleden plaats in mei en in november. Aan de hand van een thema
werden presentaties gehouden en werd er gepraat en gediscussieerd met welzijn- en zorgpartijen.
Het is een goede manier om je als ASD te presenteren, om te netwerken en om een ingang te vinden
in de Udense gemeenschap. In november 2017 ging het over eenzaamheid en in mei 2018 over
verwarde personen. Van de deelnemers hieraan is een e-mail contactenlijst met 108 namen die
Mevr. Bongers zal doorsturen. Deze lijst wordt aangevuld met e-mailadressen die de aanwezigen
hebben en kan dan gebruikt worden om deze mensen via een button te vragen of ze de ASDnieuwsbrief willen ontvangen. Hierin kan dan meteen een link naar de ASD-Uden website gezet
worden. Zo krijgt de ASD voeling met de Udense gemeenschap. Op dit moment moeten er nog veel
zaken geregeld worden om in mei al goed voor de dag te komen. Toch vinden de aanwezigen het
belangrijk om als ASD van zich te laten horen. In maart zal dit onderwerp weer op de agenda komen
en zullen er brieven gemaakt worden waarin wordt uitgelegd dat de ASD hard werkt om uit de
startblokken te komen. Door tijdgebrek lukt het niet om in mei al een Breed Beraad te organiseren.
Echter in november zal dit wel het geval zijn. In deze brief ook vragen naar thema’s voor het Breed
Beraad.
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Agendapunt 9: Adviezen en monitoring (vervolg)
Hoe gaan we om met de lijst met ca. 70 punten uit de begroting?
Een aantal van deze punten zijn vorig jaar al opgestart en lopen al. Mevr. Rutten heeft bijvoorbeeld
in verband met het GVVP (Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan) al aan de gemeente gevraagd hoe
het zit met de geplande projecten in 2019. Dhr. Dufornee heeft met zijn themagroep de lijst
doorgenomen en er zijn 10 punten die direct voor AWI interessant zijn. Mevr. Smits zal de
themagroepen vragen om te kijken wat zij van toepassing vinden voor hun groep. Verder wacht de
ASD af tot ze erbij betrokken worden door de gemeente.
Agendapunt 10: Rondvraag
Bij de themagroepvergadering van 11 maart is dhr. Dufornee niet aanwezig. Hij geeft nog door wie
hem die avond vervangt. De vergadering van 14 maart wordt verzet naar 21 maart 2019 om 19.30
uur zodat dhr. Dufornee ook aanwezig kan zijn. Mevr. Smits is van 2 tot 9 maart op vakantie en zo
goed als onbereikbaar.
Mevr. Rutten en mevr. Smits zullen een oriënterend gesprek hebben met een vrouwelijke Udense
ondernemer die iets wil betekenen voor de ASD-Uden. Vanmiddag is er een gesprek met een
mevrouw die interesse heeft in de themagroep Toegankelijkheid.
Dhr. De Wind maakt bezwaar tegen de bankrekeningnummers op de adressenlijst. Deze zullen
worden gewist zodra dhr. Van Cuijk de digipas geregeld heeft.
Dhr. De Wind is bezig met het afbouwen van zijn lidmaatschap bij de LSV en de PCOB. Het nieuwste
lid van de themagroep Senioren is erg fanatiek van start gegaan. 14 februari 2019 komt er een stukje
in de Volkelse krant en wellicht levert dat nieuwe leden voor de themagroep Senioren op.
Dhr. De Wind laat weten dat de gezamenlijke ouderenbonden hun kijk op wonen al vastgelegd
hebben, hij stuurt dit door naar de aanwezigen.
Dhr. Van den Boogaart biedt aan om de kartrekker te zijn bij de evaluatie van het eerste jaar van de
ASD-Uden. Dit zal aan het eind van het jaar of begin volgend jaar zijn, in ieder geval in de winter. Hij
zal iedere themagroep bezoeken en o.a. vragen hoe zij vinden dat het bestuur het doet en daarvan
een verslagje maken. De aanwezigen vinden dit een mooi aanbod en een goed plan.
Dhr. Van den Boogaart krijgt het laatste woord omdat dit de laatste ASD-bestuursvergadering is die
hij bijwoont. Hij heeft een prettige tijd gehad bij de Wmo-raad en bij het samensmeltingsproces naar
één adviesraad. Soms was het ook spannend maar altijd constructief. Hij heeft alle vertrouwen in de
nieuwe ASD-Uden. Verdeel de klussen onder elkaar en het komt goed, aldus Dhr. Van den Boogaart.
Agendapunt 11: Sluiting
Om 11.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op donderdag 21 maart
om 19.30 uur in het Kantelhuis.
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