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Met opmerkingen [MeJ1]:

Vergadering Bestuur ASD-Uden
Datum: 9 april 2019
Locatie: Kantelhuis Uden
Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Aanwezig:

Vanaf 19.45 tot 20.45 uur: Dhr. Wijdeven en mevr. Thuis van UndT.
Dhr. Van der Steen, gemeente Uden.
Dhr. van Cuijk, dhr. Dufornee, dhr. Knoop, mevr. Lentjes, mevr. Van der Rijt,
mevr. Rutten, mevr. Smits, dhr. De Wind, mevr. Bongers (notulist).

Agendapunt 1; Welkom
Voordat de vergadering begint schuift dhr. Spitters even aan. Hij heeft de taak van secretaris van de
ASD-Uden op zich genomen en komt zich kort voorstellen aan de aanwezigen. Vanaf mei zal hij de
vergaderingen bijwonen. Daarna opent de voorzitter de vergadering. De agenda zoals die is
opgesteld door de voorzitter wordt overgenomen.
Agendapunt 2; Presentatie UdenaardeToekomst (UndT)
Aan de hand van spreadsheets leggen dhr. Wijdeven en mevr. Thuis uit wat UndT inhoudt.
Organisatiestructuur
UndT is ontstaan in 2012 toen er een visieplan 2020 geschreven is door de gemeenteraad samen met
Udenaren. Mevr. Heffels, toen griffier van de gemeente Uden was de projectleider die het
aanstuurde. Er zijn heel veel bijeenkomsten geweest, veel mensen hebben een bijdrage geleverd.
Een aantal daarvan is gevraagd in de coöperatie UndT zitting te nemen. De 5 G’s staan voor Groen,
Gezond, Gezellig, Gastvrij en Gezamenlijk.
Onderdeel van UndT is het Udenfonds. Dit is een stichting met een eigen bestuur bestaande uit
burgers. De stichting heeft een ANBI-status. Zij ontvangen geld van de gemeente, organisaties en van
particulieren. Ze hanteren eigen regels. Giften van particulieren zijn soms voor bepaalde doelen
bestemd en moeten dan daar ook aan besteed worden. Het bedrag dat ze van de gemeente krijgen is
ook voor een deel gelabeld. Er moet wel verantwoording afgelegd worden voor de uitgaven en de
stichting wordt gecontroleerd door vertegenwoordigers van de gebiedsplatforms.
Demos. Deze groep ontplooit zelf geen initiatieven en heeft geen juridische status. Dit is meer een
denktank. Ze begeleiden wel initiatieven en monitoren projecten.
UdenaardeToekomst is een Coöperatie
Deze coöperatie bestaat uit ca. 100 leden die zich gratis inzetten. Initiatiefnemers krijgen geld (eigen
rekeningnummer en bankpasje) om hun plan uit te voeren zonder bestuurlijk gedoe.
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Loket
Als men bij het Udenfonds aanklopt heeft men binnen 2 weken bericht of je aanvraag al dan niet
gehonoreerd wordt. Starten met activiteiten kan altijd in het Kantelhuis; op den duur als je project
loopt, dient men een eigen locatie te zoeken.
Elk initiatief krijgt een begeleider toegewezen. Dit kan een ambtenaar zijn, een lid van een wijkteam,
maar ook een burger. Zij weten waar je moet zijn om je initiatief te doen slagen. Een te commercieel
initiatief wordt niet geaccepteerd net zomin als een politiek of religieus initiatief. Verder moet het
meer dan één persoon helpen en meerdere mensen moeten het idee dragen.
Zijn de initiatiefnemers mensen met een rugzakje, dan begeleidt sinds kort iemand van ONS Welzijn
hen. Na 1 jaar wordt het project nogmaals bekeken en gecontinueerd of gearchiveerd. Soms ook
worden initiatieven samengevoegd. Er wordt uiteraard ook bijgehouden hoeveel mensen je bereikt
met je initiatief.
Betreffende de tarieven in de MFA’s. (Multi Functionele Accommodaties). Dhr. Wijdeven vindt het
een goede zaak dat ONS Welzijn budget gekregen heeft om initiatieven te ontplooien. Hoe
kleinschaliger en hoe laagdrempeliger hoe beter. Iemand uit Odiliapeel wilde bijvoorbeeld wel gratis
yogales geven in een wijkgebouw. ONS Welzijn heeft geregeld dat zij vooralsnog geen huur hoeft te
betalen. Soms schrikt zaalhuur de mensen af om iets te beginnen. De wekelijkse yogales wordt
bezocht door 10 personen en dat zijn 500 mensen per jaar die je dan bereikt.
Publiciteit
UndT heeft een rubriek in het Udens Weekblad en verspreidt ook nieuwsbrieven. Daarin zou de ASDUden ook artikelen kwijt kunnen.
Dhr. Wijdeven en mevr. Thuis stellen voor om jaarlijks een à tweemaal bij elkaar te komen om
nieuws en ideeën uit te wisselen. UndT start binnenkort het Vitaliteitshuis weer op zodat deze
informatie ook beschikbaar komt voor de ASD-Uden. Dhr. Dufornee geeft aan dat een lid van
themagroep AWI inmiddels al een Sociale Kaart heeft ontwikkeld. Hij zal deze ook delen met UndT.
Mevr. Rutten zegt toe om activiteiten van UndT op de website van de ASD-Uden te zetten. UndT kan
een beroep doen op de ASD-Uden als het om beleidszaken gaat. Mevr. Van der Rijt is voor
themagroep GGZ nog op zoek naar vrijwilligers, wellicht dat UndT in haar grote netwerk nog
kandidaten heeft.
Hierna verlaten dhr. Wijdeven en mevr. Thuis de vergadering. De presentatie zal als bijlage met de
notulen meegestuurd worden.
Agendapunt 3; Notulen en actielijst van 21-03-2019
De notulen van 21 maart 2019 worden goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast;
-

Mevr. Rutten zal concrete vragen over de actuele kengetallen van de gemeente Uden
opstellen en die aan dhr. Van der Steen sturen. Dhr. Van der Steen gaat ervan uit dat de
gegevens die op de site te zien zijn, uit 2015, de meest actuele zijn. De aanwezigen vragen
zich af of het wel handig is als de gemeente haar beleid baseert op cijfers uit 2015.

-

E-mailadressenlijst Breed Beraad; mevr. Rutten bespreekt met de webmaster om via de
website in een database van ASD-Uden te komen. Aan de adressenlijst worden ook de
contacten van Drempels Weg Uden en enkele andere namen toegevoegd. Bij het versturen
van e-mails zijn elkaars e-mailadressen niet te zien.
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Agendapunt 4; Ingekomen stukken
-

Uitnodiging over duurzaamheid op 16 april in Heesch, een PvdA initiatief. Geen van de
aanwezigen gaat hiernaartoe.

-

Uitnodiging voor bijeenkomst m.b.t. onderzoek en presentatie van een dementievriendelijke
gemeente. Er zijn twee bijeenkomsten, een voor mantelzorgers en cliënten en een voor
professionals. Stagiaire mevr. Van Schaijk wil tijdens deze bijeenkomsten informatie ophalen
en delen. Mevr. Van der Rijt gaat naar beide bijeenkomsten. De themagroep Senioren wordt
gepolst voor deelname.

-

Uitnodiging voor het project 0 tot 40% loonwaarde.
Mensen die aan de onderkant van een inkomen zitten worden door mensen van de IBN
begeleidt naar werk of naar dagactiviteiten. Dhr. Van der Steen benadrukt dat dit los staat
van het armoedebeleid van de gemeente Uden. Samen met mevr. Strik en mevr. Sepers zal
hij een presentatie hierover geven voor belangstellende leden van de ASD-Uden. Mevr.
Smits, mevr. Rutten, dhr. Dufornee, dhr. Van Cuijk en dhr. De Wind en wellicht enkele leden
van de themagroepen zullen daarbij aanwezig zijn.

Agendapunt 5; Mededelingen
-

Guus Beweegt je;
Op 6 mei is er een presentatie hiervan tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de
themagroepen. Om 19.00 uur is er dan een plenair gedeelte.

-

Huishoudelijk Reglement;
Staat in mei op de agenda. Mevr. Rutten wil een woord vervangen. Als een voorzitter van
een themagroep niet kan dan moet hij/zij geen plaatsvervanger sturen maar kan hij/zij een
plaatsvervanger sturen. Het te bespreken onderwerp moet dan betrekking hebben op de
eigen themagroep. Dhr. De Wind heeft ook nog 2 opmerkingen over de tekst en zal die aan
mevr. Rutten mailen.

-

Scholing;
De scholing vindt plaats op maandag 13 mei in de raadszaal. Themagroep Jeugd & Onderwijs
is niet helemaal gelukkig met de datum en het aanvangstijdstip. Start is om 18.00 uur met
soep (dhr. Van der Steen zoekt uit of dit kan) en een broodje, aanvang scholing om 18.30 uur.

-

Voorzittersoverleg + themamiddag op 29 maart 2019
Mevr. Smits was de enige die alleen was, de andere adviesraden werden door twee personen
vertegenwoordigd. Zij heeft met iedereen kennisgemaakt. Op de vraag of er een regionale
ASD moest komen werd niet positief gereageerd. Iedere gemeente heeft zijn eigen couleur
locale. Wel is afgesproken om van elk advies dat door een ASD wordt uitgebracht een kopie
te sturen naar de andere ASD’s. Mevr. Smits zal de e-mailadressen doorgeven aan mevr.
Rutten zodat ASD-Uden dit voortaan ook gaat doen. Mevr. Smits concludeert dat er veel
ervaring is bij de regionale ASD’s en dat daar veel informatie te halen valt.
Dhr. Dufornee zou graag de contactpersonen op thema willen kennen bij de andere
adviesraden.
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Op de themamiddag waren een viertal leden van de themagroepen aanwezig. Het ging om
het initiatief Proeftuin Ruwaard. Er is een huis-van-de-wijk, een ontmoetingsplek, waar je
met alles naar toe kunt. Heeft iemand een idee of een probleem, dan komen er mensen bij je
thuis om erover te praten. Zij zoeken dan mensen erbij die je kunnen helpen bij het
verwezenlijken van je idee of het oplossen van je probleem. Geld mag geen probleem zijn.
Binnen 6 weken is er een reactie. In Uden staat een dergelijk beleid nog in de
kinderschoenen. Dhr. Van der Steen is samen met mevr. Dekker al wel bij de Witte Kerk in
Venlo, een huis-van-de-wijk, gaan kijken en gaat samen met haar bekijken hoe zoiets in Uden
te realiseren is. Volgens hem begint het met luisteren naar de mensen. In Uden Oost komt
een IKC van twee scholen met een sporthal en een wijkcentrum en in Uden West een IKC van
2 scholen met een gymzaal plus een zaaltje voor de buurt. Beide wijkcentra zullen zo
ingericht worden dat er allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Kleinschalig en
laagdrempelig. Met voorbeelden geeft dhr. De Wind aan dat wanneer 2 scholen samen
onder een dak zitten zoals bij MuzeRijk het niet altijd goed gaat.
Agendapunt 6; Gemeente Maashorst en Adviesraad Sociaal Domein
Niet aan de orde gekomen; zal in de volgende vergadering besproken worden.
Agendapunt 7; lopende zaken uit de themagroepen
Themagroep Toegankelijkheid
Dhr. Van der Steen vertelt dat er binnen het gemeentehuis op managementteam niveau afgesproken
is dat er een aparte, vaste contactpersoon komt voor de afdeling Ruimte t.b.v. themagroep
Toegankelijkheid. Dhr. Van der Steen en deze nieuw aan te stellen contactpersoon houden onderling
contact. Dhr. Van der Steen blijft zich bezighouden met het Sociaal Domein en overige zaken maar
als het gaat over onderwerpen en projecten in de openbare ruimte, dan komt dat voor rekening van
deze nieuw aan te stellen contactpersoon. Voor dhr. Van der Steen is dat een win-win situatie.
Mevr. Rutten voelt zich niet serieus genomen doordat de gemeente na maanden nog geen antwoord
geeft op brieven van DWU/themagroep Toegankelijkheid ASD-Uden. Volgens haar houdt de
gemeente Uden zich niet aan het convenant dat zij met Drempels Weg Uden hebben ondertekend.
Daarin staan maatvoeringen, afspraken over processen, protocollen etc. Wanneer de gemeente
daarvan afwijkt, is de afspraak dat dit in overleg gebeurt. Dhr. Van der Steen beaamt dat sommige
zaken niet handig zijn gelopen, sommige antwoorden waren niet de antwoorden die Drempels Weg
Uden wilde horen aldus collega’s van dhr. Van der Steen en soms is er niet per e-mail gereageerd
maar zijn de zaken wel in behandeling genomen.
Mevr. Smits en dhr. Van der Steen willen de ontstane impasse doorbreken en hebben van wethouder
Verkuilen drie data gekregen waarin zij samen met dhr. Van der Steen en collega’s het gesprek met
mevr. Smits, mevr. Rutten en haar teamleden wil aangaan. Mevr. Smits denkt dat een aparte
contactpersoon Ruimte een stap in de goede richting kan zijn. Eerst moet er een gesprek komen over
lopende zaken die nog niet zijn afgehandeld uit o.a. 2018. Dhr. Van der Steen stelt voor dat de
deelnemers aan dit gesprek hun verwachtingen vooraf uitspreken en dat de gespreksduur van 1 naar
1,5 uur gaat. Mevr. Rutten gaat akkoord met een gesprek maar er moeten wel goede afspraken uit
dit gesprek komen.
Agendapunt 8; WGP en omgevingswet
Niet aan de orde gekomen; zal in de volgende vergadering besproken worden.
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Agendapunt 9; Communicatieplan
Niet aan de orde gekomen; zal in de volgende vergadering besproken worden.

Agendapunt 10; Rondvraag
Op maandagavond 6 mei sluit mevr. Smits aan bij themagroep Jeugd & Onderwijs.
Betreffende de vrijwilligersvergoeding; Dhr. Dufornee verwoordt de vraag vanuit zijn themagroep
omtrent wanneer de vergoedingen worden uitbetaald. Is dit maandelijks, per kwartaal of wat? Zijn
themagroep geeft duidelijk de voorkeur aan maandelijks. Dit zal in het Dagelijks Bestuur worden
besproken en per mail worden teruggekoppeld.
Dhr. De Wind vertelt dat de Themagroep Senioren vrijdagochtend gaat kennismaken met Wethouder
Prinssen. Verder gaat dhr. De Wind een tekst maken over de “historie” van de seniorenbonden/
ouderenclubs en tevens een toekomstvisie omdat die ontbreekt op de website van de ASD-Uden.
Agendapunt 15; sluiting
Om 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op vrijdagmiddag
26 april om 13.30 uur in het Kantelhuis aan de Marktstraat.

Bijlage: Presentatie UndT
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