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Vergadering Algemeen Bestuur ASD-Uden
Datum: 5 februari 2019
Locatie: Kantelhuis Uden
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Aanwezig:
Dhr. Van Cuijk, dhr. Dufornee, dhr. Knoop, mevr. Van der Rijt, mevr. Rutten, mevr. Smits,
dhr. De Wind, mevr. Bongers (notulist)
Agendapunt 1 en 2: Welkom en vaststellen agenda
Mevr. Smits opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda zoals
mevr. Smits die had opgesteld wordt overgenomen, er zijn geen toevoegingen.
Agendapunt 3: notulen en actielijst 15-01-2019
De notulen van 15 januari worden goedgekeurd.
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.
- De website van Drempels Weg Uden gaat uit de lucht als de domein termijn verloopt.
Dhr. Knoop zal navragen hoe het met de website van de Wmo-raad zit.
- Mevr. Bongers ontvangt al wel e-mails voor info@asd-uden.nl maar kan er vandaaruit
nog geen versturen; dat gebeurt dus nog vanuit de eigen e-mail. Ook andere
aanwezigen hebben nog problemen met hun @asd-uden mailadressen.
- Dhr. Dufornee heeft de informatie die hij verzameld heeft over de ANBI-status
gemaild aan de leden. Wanneer een organisatie die status heeft en kunnen giften
worden afgetrokken van de belasting door de gever. Dit onderwerp komt in mei op de
agenda.
- Er is een vragenrubriek in het Udens Weekblad, een kolom met weetjes. Mevr.
Rutten deelt mede dat iemand van de themagroep Toegankelijkheid haar benaderd
heeft met de vraag of ASD-Uden behoefte heeft aan iemand die stukjes kan
schrijven. Is nu nog niet aan de orde, maar ze zal t.z.t. gevraagd worden.
- Er wordt hard gewerkt aan het aanleveren van teksten voor de website. Mevr. Van
der Rijt leest een stukje voor uit de WANT. De aanwezigen kunnen zich wel vinden in
de symboliek van deze vergelijking van de GGZ met het kledingstuk want, maar niet
in deze naam voor de themagroep.
- Dhr. Heerdink kan niet meer inloggen op de website van de Koepel. Dhr. Van Cuijk
vraagt zich af of het lidmaatschap van de Wmo-raad wel goed is omgezet naar een
lidmaatschap van de ASD-Uden en zal dit opnemen met dhr. Van den Boogaart.
- Er is nog geen overkoepelende werkgroep gevormd om het beleidskader 2020-2023
te beoordelen. Via dhr. Van de Velden zijn de opmerkingen van de themagroep
Jeugd & Onderwijs doorgegeven. Mevr. Van de Rakt heeft een aantal wensen over
hoe iets doorgegeven dient te worden.
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Als de notulen van de themagroepen door de voorzitter van die themagroep gecontroleerd
zijn kunnen ze in pdf aangeleverd worden aan de websitemaker en zo op de website gezet
worden. Alles wordt ook in STACK opgeslagen. Dit gebeurt via mevr. Rutten.
Agendapunt 4: Ingekomen stukken
24-01-2019

Startnotitie Woonvisie gemeente Uden.
In de themagroep Toegankelijkheid zijn er 2 mensen die zich hiermee gaan
bezighouden, van de themagroep Senioren zal dhr. De Wind zich hierover
buigen en uit de themagroep AWI heeft zich iemand gemeld om deze visie te
lezen en te behandelen. Er zijn nog geen concrete vragen gesteld. De
gemeente zal de ASD-Uden te zijner tijd weer benaderen.

17-01-2019

Kamer van Koophandel; wijziging penningmeester.

01-02-2019

E-mail van een mevrouw van Dichterbij. Over de sterilisatiewens van
mannen met een verstandelijke beperking die hiervan afzien wegens
geldgebrek.
Hier zou een ongevraagd advies naar de gemeente Uden op kunnen volgen.
Dhr. Schraven heeft gisteren aangegeven dat hij aan preventie wil doen. De
ASD-Uden gaat over een advies nadenken.
Op 25 februari van 11.15 tot 13.00 uur vindt er een gesprek plaats in het
gebouw van Dichterbij aan de Leeuweriksweg met deze mevrouw. Dhr.
Dufornee en mevr. Van der Rijt (onder voorbehoud) zullen daarbij zijn.

05-02-2019

E-mail van mevr. Van de Rakt over kengetallen gemeente Uden (WMO
beleidskader).

Agendapunt 5: Mededelingen
Wat betreft de e-mailstroom worden de aanwezigen verzocht alles bij elkaar te sturen zodat
het overzichtelijk blijft.
Agendapunt 6: Vacatures bestuur en themagroepen
Dhr. Gulen was gisteren aanwezig bij de bijeenkomst van de themagroepen en heeft
toegezegd om lid te worden van de themagroep Senioren. Er komt nog een advertentie in
het plaatselijke Volkels krantje om leden voor de themagroep Senioren te werven.
Mevr. Rutten heeft op 13 februari een afspraak met een mevrouw voor haar themagroep.
De kandidaat die dhr. Dufornee had is afgehaakt. Een andere kandidaat, mevr. Van der Ven,
is plots overleden.
Mevr. Smits heeft mevr. Rutten gepolst als kandidaat voor secretaris van de ASD-Uden. De
aanwezigen reageren enthousiast op deze mogelijkheid. Mevr. Rutten is nu 8 jaar voorzitter
van Drempels Weg Uden en wil haar themagroep Toegankelijkheid goed achterlaten.
Mevr. Smits heeft gisteren deze themagroep op de hoogte gebracht van de mogelijke
veranderingen en gepolst wie er eventueel het voorzitterschap wil overnemen.
Hieruit kwam geen respons. Dhr. Van Cuijk zal iemand polsen of voorzitterschap van de
themagroep Toegankelijkheid iets voor hem is.
Er is mogelijk nog een kandidaat voor de themagroep Toegankelijkheid.
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Dhr. Knoop en mevr. Van der Rijt ontvangen graag een functieomschrijving met profielschets
van de vacatures zodat zij gerichter op zoek kunnen naar kandidaten. Dhr. Dufornee zal
hiervoor zorgen.
Agendapunt 7: Scholing
Bij de keus tussen de Koepel en Zorgbelang kiezen de aanwezigen voor Zorgbelang. Zij zijn
vanaf het begin betrokken geweest bij de samensmelting tot één adviesraad en zij gebruiken
meer ‘Jip en Janneke’-taal dan de Koepel. Bij de themagroep Senioren is er grote behoefte
aan scholing. Alleen dhr. Gulen kan, vanuit ervaring, beleidsstukken lezen zonder Google
erbij te halen, aldus dhr. De Wind. Een kleine groep bestaande uit mevr. Smits, dhr.
Dufornee en dhr. De Wind zullen met mevr. Conradi gaan praten om de wensen van de
ASD-Uden op tafel te leggen. Eerst wordt er geïnventariseerd wat iedere themagroep wil en
wat het bestuur wil (hoe geef je een advies). Mevr. Smits zal contact opnemen met mevr.
Conradi.
Agendapunt 8: WMO-beleidskader
Dhr. van de Velden heeft al een reactie gegeven namens de adviesraad. Die punten zijn als
het goed is verwerkt in de nieuwe versie. Dhr. Knoop heeft nog een exemplaar waarin de
wijzigingen van de Wmo-raad in een andere kleur in het beleidsstuk staan en zal dat samen
met dhr. van de Velden naast het nieuwe stuk houden om te kijken wat ze precies hebben
overgenomen en wat niet. Waarschijnlijk staan de wijzigingen niet gearceerd in het nieuwe
stuk omdat het hele stuk opnieuw herschreven is in ‘Jip en Janneke’-taal. De themagroep
AWI zag voorheen al geen aanknopingspunten met hun achterban en gaat het stuk niet nog
eens lezen. Mevr. Rutten gaat het stuk opnieuw lezen en opmerkingen maken. Mevr. Van
der Rijt gaat vooral het stukje over de GGZ kritisch bekijken. Alle raden in de regio hebben
opmerkingen, aanvullingen en wijzigingen gestuurd. Het is bijna niet meer na te gaan wat de
gemeente wel of niet heeft meegenomen. In de blauwe gedeeltes staan de speerpunten
samengevat. Dhr. van Cuijk heeft het stuk gelezen en vindt het goed leesbaar en positief.
Mevr. Rutten, mevr. van der Rijt, dhr. Knoop en dhr. De Wind zullen zich over dit onderwerp
buigen en hun bevindingen in een advies formuleren.
Agendapunt 9: Vergaderschema
Dhr. Dufornee is op 14 maart verhinderd wegens vakantie en mevr. Bongers is 13 juni op
vakantie en zal dan niet notuleren.
De aanwezigen besluiten selectief om te gaan met de regionale vergaderingen. Mevr. Smits
zal bij dhr. Van den Boogaart navragen welke bijeenkomsten wel bezocht zouden moeten
worden en welke niet. Regionaal overleg PMU kan uit het schema verwijderd worden. Mevr.
Van der Rijt gaat naar alle regionale vergaderingen of het nu te maken heeft met ASD of met
de GGZ. De themagroep senioren heeft geen regionale vergaderingen.
Het bestuurlijk overleg met de wethouders is dit jaar op vrijdag 24 mei 2019 en op vrijdag 29
november 2019 om 09.30 uur in het gemeentehuis, kamer 258.
Agendapunt 10: Huishoudelijk Reglement
Mevr. Rutten heeft dit samengesteld maar er zitten nog dubbele dingen in. Mevr. Smits zal
dit nakijken en per e-mail hierover contact hebben met mevr. Rutten.
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Agendapunt 11: Lopende zaken themagroepen
-

Gesprek arbeidsparticipatie
Er is een afspraak gemaakt met mevr. van Deurzen over arbeidsintegratie. Mevr.
Verhagen, mevr. Smits en dhr. Dufornee gaan daarnaartoe.

-

Deelsessies sport en bewegen
Dhr. De Wind gaat op 8 februari van 09.30 uur tot 11.00 uur in het gemeentehuis. Bij
de themagroep Jeugd & Onderwijs heeft niemand hiervoor een vrij plekje in zijn
agenda; mevr. Smits zal namens hen gaan.
Op 12 februari is er een bijeenkomst over dit onderwerp voor mensen met een
handicap.

-

Op 20 februari is er een thema avond sport en bewegen.

Agendapunt 12: Communicatieplan
Het communicatieplan is nog lang niet klaar. Mevr. Rutten zal dhr. Van Vuren een bericht
sturen dat wij er nog niet aan toe zijn gekomen.

Agendapunt 13: terugkoppeling gesprekken
-

Dhr. Van der Steen heeft laten weten dat een ervaringsplek voor mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt maximaal een half jaar mag duren. Daardoor is het geen
oplossing voor de functie van secretaris.
De themagroep Toegankelijkheid wil graag een gesprek met wethouder Verkuijlen
van Ruimte. Er zijn al 3 brieven gestuurd waarop geen antwoord gegeven is. Het gaat
over geleidelijnen die niet te zien zijn en maatvoering die niet klopt. Mevr. Rutten
vraagt de aanwezigen toestemming om contact op te nemen met dhr. Van der Steen
over dit onderwerp. Dhr. Knoop beaamt dat bij het eerder opnieuw inrichten van de
Marktstraat partijen als het Gebiedsplatform niet werden gehoord. Nu dreigt hetzelfde
te gebeuren. De aanwezigen komen overeen dat mevr. Rutten een ongevraagd
advies formuleert aan het college.

Agendapunt 14: Sluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering van het Algemeen
Bestuur zal zijn op woensdag 13 februari om 09.00 uur in het Kantelhuis. Dhr. Van der Steen
is dan ook uitgenodigd.
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