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Vergadering Bestuur ASD-Uden
Datum: 21 maart 2019
Locatie: Kantelhuis Uden
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Aanwezig:

Verhinderd:

Dhr. Van der Steen, gemeente Uden.
Dhr. van Cuijk, dhr. Dufornee, mevr. Lentjes, mevr. Van der Rijt, mevr. Rutten,
mevr. Smits, dhr. De Wind, mevr. Bongers (notulist).
Dhr. Knoop.

Agendapunt 1; Welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mevr. Lentjes sluit deze
vergadering aan. Samen met mevr. Van der Rijt vertegenwoordigt zij de themagroep mensen met
een psychische en/of verstandelijke handicap en zolang er geen voorzitter is van deze themagroep
nemen deze dames de taak om aanwezig te zijn op de bestuursvergadering over. De agenda zoals die
is opgesteld door de voorzitter wordt overgenomen.
Agendapunt 2; Notulen en actielijst van 13-02-2019
Na het verplaatsen van een alinea op pagina 3 worden de notulen goedgekeurd en kunnen ze op de
website geplaatst worden.
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast;
- Dhr. Wijdeven van UndT (Udenaar de Toekomst) zal op 9 april aanschuiven.
- Het onderwerp ANBI-status komt in mei op de agenda.
- Functieomschrijvingen en profielschetsen van vacatures ASD-Uden staan op de website.
- Het huishoudelijk reglement ligt nu bij mevr. Conradi.
- Hoe om te gaan met de adressenlijst van het Breed Beraad, i.v.m. de privacywetgeving, is
besproken met een communicatiemedewerker van de gemeente. Dit wordt nader
uitgezocht.
Agendapunt 3; Ingekomen stukken
De ingekomen stukken komen nu binnen via info@ASD-Uden.nl., bij mevr. Bongers. Zij stuurt ze
verder door. Mevr. Rutten zal de nieuwsbrieven die eerst via info@wmoraaduden.nl binnenkwamen
een adreswijziging sturen zodat de nieuwsbrieven voortaan direct naar de voorzitters van de
themagroepen gaan. Verder zal mevr. Rutten aan de websitemaker vragen om een groep ASD-Uden
te maken waarin de leden van het bestuur van de ASD-Uden staan. Voortaan is het de bedoeling dat
alle e-mail bij mevr. Rutten binnenkomt.
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Agendapunt 4; Mededelingen
-

secretaris
Dhr. Spitters heeft zich gemeld voor de functie als secretaris. Mevr. Rutten, dhr. Dufornee en
mevr. Smits hebben met hem kennisgemaakt. Er is met hem een proefperiode afgesproken
van 2-3 maanden. Vandaag was hij verhinderd maar in de vergadering van 9 april zal hij zich
komen voorstellen. De aanwezigen worden verzocht dhr. Spitters (e-mailadres nog
doorgeven) in alle mailverkeer in de cc te zetten zodat hij zich kan inwerken. Dhr. Spitters is
zich al volop aan het inlezen, is actief op de website en toont veel initiatief.

-

Benoeming
De benoeming van mevr. Smits en dhr. Van Cuijk is officieel rond. Afgelopen dinsdag 19
maart heeft het college de benoeming afgehamerd.

-

Advies Toegang Jeugd
Dit advies is door mevr. Smits en dhr. Knoop ingediend en ondertekend. Wethouder Van
Heeswijk heeft een antwoord gestuurd aan de themagroep Jeugd en Onderwijs Het advies
en het antwoord van de gemeente komen op de website te staan.

Agendapunt; Begroting
Dhr. van Cuijk heeft op 11 maart de subsidieaanvraag met de begroting en de eenmalig begroting
naar het team MO, onderdeel van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de gemeente
gestuurd, met een kopie aan Dhr. Van der Steen. Met de Regiobank is alles rond. De begroting 2019
bedraagt 27.000 euro. Over de vrijwilligersvergoedingen (betaling door ASD-Uden of door gemeente)
moet nog gesproken worden met de gemeente. Zoals afgesproken blijft de subsidieregeling voor
kinderen van minima buiten de bovengenoemde begroting.
Agendapunt 6; Breed Beraad
Om contact te houden met de Breed Beraad bezoekers is afgesproken om hen per e-mail te
benaderen en op de hoogte te brengen wat de ASD is, wat die doet en waarom er in mei van dit jaar
geen Breed Beraad is. Dhr. Dufornee maakt een conceptbrief en zal die aan de andere bestuursleden
voorleggen. De bedoeling is dat ergens in die brief een vraag komt zodat men akkoord kan gaan met
het gebruik van zijn/haar e-mailadres.
Agendapunt 7; Ondertekening adviezen
Naar aanleiding van het advies over de toegang jeugd is de vraag gerezen hoe een advies
ondertekend moet worden. In het Huishoudelijk Reglement staat dat 2 bestuursleden moeten
ondertekenen. Dit om te voorkomen dat zaken rechtstreeks vanuit de themagroepen worden
verstuurd zonder handtekening van het ASD-bestuur. Dhr. Van der Steen geeft aan dat 2 namen
onder een e-mail voldoende zijn. De aanwezigen vinden dat 2 echte handtekeningen hier de norm is.
Agendapunt 8; Scholing
Mevr. Conradi van Zorgbelang Brabant gaat een offerte maken. Voor alle leden is er een bijeenkomst
'wet & regelgeving' en ‘alles over het Sociaal domein'. Wel wat taai maar een goede basis. Verder is
er voor alle leden een workshop over hoe de achterban erbij te betrekken en hoe je moet
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netwerken. In kleine groepen wordt er nog scholing gegeven over het schrijven van een
communicatieplan, hoe je stukken moet lezen en hoe je adviezen moet geven/schrijven. In de
begroting is al een bedrag voor scholing opgenomen.
Mevr. Rutten vertelt dat haar themagroep Toegankelijkheid zich graag van tevoren wil inlezen en dat
zij voorstellen om op een maandagavond om 18.00 uur te starten met soep en een broodje. Mevr.
Conradi zal gevraagd worden of haar dit schikt.
Agendapunt 9; Communicatieplan
Hierover is gesproken met een communicatiemedewerker van de gemeente Uden. Zij zal een
document opstellen en de grote lijnen uitzetten, ook met betrekking tot de kranten e.d. Zij gaf de
ASD het advies om zich niet alleen te richten op de website maar ook flyers te verspreiden. In april,
als het plan klaar is, zal contact opgenomen worden met een mevrouw om te vragen of zij stukjes in
de krant wil schrijven voor de ASD-Uden.
Agendapunt 10; Nieuws uit de themagroepen
Senioren
Dhr. De Wind vertelt dat er landelijk extra geld is vrijgemaakt voor de ouderenzorg o.a. behandeling
van dementie. Dat geld gaat naar de gemeentes en dhr. De Wind wil graag weten of het al
binnengekomen is in Uden. Dhr. Van der Steen legt uit dat er verschillende geldstromen bestaan
vanuit Den Haag naar de gemeente. Mèt-een-label, dan is het geoormerkt en mag alleen daarvoor
gebruikt worden en vrij-te-besteden, dan is alleen benoemd waar het aan besteed mag worden
bijvoorbeeld onderwijs of huisvesting. Dan is de vraag van de aanwezigen hoe het dan zit als Den
Haag totaal bijv. 1 miljoen euro vrij te besteden geeft aan de minima en 200.000 euro krijgt,
geoormerkt voor kinderen van minima. Worden die 200.000 dan in de gemeente Uden bij die 1
miljoen opgeteld of afgetrokken? De Klijnsma gelden (€ 200.000,--) kwamen in Uden in 2017 binnen
bij de algemene middelen en waren niet geoormerkt. Ze zijn dat jaar niet meer besteed aan waar ze
voor bedoeld waren.
Dhr. De Wind zal vragen omtrent de seniorenzorg en dhr. Dufornee omtrent de Klijnsma gelden
concreet formuleren en aan dhr. Van der Steen toesturen.
Jeugd en Onderwijs
Hoewel ze nog maar kort bezig zijn heeft de themagroep Jeugd & Onderwijs het gevoel dat zij
interessante onderwerpen missen. De hele themagroep J&O maakte eerst deel uit van de Wmo-raad
en daar werden alle onderwerpen besproken die nu verdeeld zijn over de themagroepen. Het samen
pauzeren loopt niet goed omdat niet iedereen tegelijk of helemaal niet naar de gezamenlijke ruimte
komt. Mevr. Rutten zal aan de bode vragen of het halletje gebruikt mag worden voor een
gezamenlijke pauze. Mevr. Van der Rijt zegt dat haar groep telkens bij een andere themagroep
aansluit en dat zij overal bijpassen. De themagroep senioren zou bijvoorbeeld ook kunnen opgaan in
andere themagroepen omdat er veel raakvlakken zijn. Dhr. Van der Steen oppert het idee om
gezamenlijk te starten en 1 agendapunt samen te bespreken. Mevr. Rutten zal alle leden van de ASDUden per e-mail vragen of zij ook vinden dat ze overzicht missen en dat ze graag willen weten wat er
bij de andere themagroepen speelt en wat hun voorstel is om dit op te lossen.
Toegankelijkheid
Mevr. Rutten meldt dat het jaarverslag van Drempels Weg Uden over 2018 klaar is. Dit wordt naar de
gemeente gestuurd en zal tevens op de website van de ASD-Uden geplaatst worden. In oktober is er
de landelijke week van de toegankelijkheid. Op 10 oktober 2019 wordt er van 13.30 uur tot 16.00 uur
een mini-symposium georganiseerd door de themagroep. Twee wethouders hebben toegezegd om
te komen en de ASD-Uden krijgt uiteraard ook een uitnodiging.
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Verder is er in februari een brief gestuurd naar de gemeente over de terrassen aan de Markt. Er
wordt nog gewacht op een antwoord alvorens hier nogmaals op te reageren. Ook wachten we nog
steeds op antwoorden van brieven die in 2018 zijn gezonden aan het College. Dhr. Van der Steen
verzoekt mevr. Rutten om geïnformeerd te worden, wanneer er over 14 dagen nog geen
antwoorden zijn.
In oktober 2018 had het onderwerp sporten voor mensen met een handicap op een Breed Beraad
aan de orde moeten komen, maar door tijdgebrek is dit uitgesteld. Het geld dat hiervoor vrijgemaakt
is, blijft voor dit doel geoormerkt.
Armoede Werk Inkomen
Met de gemeente is afgesproken dat het Platform Minima Uden alleen een financieel jaarverslag zal
aanleveren. De bankrekening van PMU is inmiddels opgeheven omdat door een niet-bijgehouden
administratie van bestuursleden van PMU naamswijziging onmogelijk was. Er was geen saldooverschot voor de reguliere activiteiten. Een klein bedrag als overschot van de activiteiten voor
kinderen van minima staat op de privé rekening van de penningmeester maar zal worden
teruggestort naar de gemeente.
Er is contact geweest met een energieke mevrouw over toetreding tot de themagroep. Op
maandagavond 1 april komt ze kennismaken.
Sinds een jaar ongeveer heeft de Rabobank de regel dat je saldo minimaal een keer in de 3 maanden
24 uur aaneengesloten positief moet zijn. Iemand van de gemeente Landerd kaartte dit probleem bij
ons aan. Mensen die leven van een bijstandsuitkering krijgen hun uitkering nadat zij de huur betaald
hebben. Zo blijven ze rood staan. Kan die datum van uitbetaling niet vervroegd worden? Dit zou
regionaal geregeld moeten worden. De gemeente kan in haar administratie zien om hoeveel
Rabobankcliënten in de bijstand het in Uden gaat. Als Uden dit regionaal heeft afgesproken dan
hebben meer omliggende gemeenten hier mee te maken en is het goed om allemaal hetzelfde
ongevraagde advies hierover in te dienen bij hun respectievelijke gemeente. Mevr. Smits voegt toe
dat in het regionaal overleg meermaals onderwerpen aan de orde komen die in Uden ook spelen en
waar de ASD-Uden ook eens onderzoek naar zou moeten doen. Dhr. Dufornee zal bij andere
gemeentes in de regio vragen hoe hun ervaringen zijn.
Over tegemoetkoming in de kosten voor mensen met een verstandelijke beperking met een
sterilisatiewens heeft dhr. Dufornee uitgezocht dat er in de gemeentelijke ziektepolis voor deze
mensen, die alleen toegankelijk is voor mensen in de bijstand of met een laag inkomen, een
aanvullend pakket bestaat dat die kosten wel dekt. Dit had de vraagsteller ook kunnen vinden op de
website ‘bereken uw recht’.
Wat betreft de Invalide Parkeerkaart heeft mevr. Rutten vernomen dat de keuringsarts de kaart voor
meerdere jaren kan afgeven tegen hetzelfde tarief, als waar tegen deze nu voor 1 jaar wordt
afgegeven. De persoon in kwestie dient hier dan wel zelf om te vragen! Maar niemand weet dit!
Kunnen wij hier als ASD-Uden iets doen?
Themagroep mensen met een psychische en/of verstandelijke handicap
Mevr. Van der Rijt heeft de afgelopen maanden bij Toegankelijkheid, Senioren en Jeugd en Onderwijs
kunnen aansluiten en input kunnen geven. Volgens haar speelt bij iedere ASD het probleem van te
weinig leden bij themagroep GGZ. Mevr. Smits is nog met iemand in gesprek, een andere kandidaat
heeft zich wegens gezondheidsproblemen afgemeld. Dhr. Spitters had ook iemand in het vizier als
voorzitter van themagroep mensen met een psychische en/of verstandelijke handicap.
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Mevr. Van der Rijt vond het jammer dat op woensdagavond 6 maart bij het Politiek Café in De Pul,
waar 12 van de 16 gemeenten vertegenwoordigd waren er niemand van de themagroep Jeugd en
Onderwijs aanwezig was.
Mevr. Van der Rijt zal voortaan verslagjes maken om zo kennis te delen. Die verslagjes komen dan op
de website of op de nieuwspagina van de website.
Op donderdag 28 maart van 15.00 tot 17.00 uur is er een bijeenkomst over de nieuwe aanpak voor
mensen met een psychische kwetsbaarheid. Locatie is Ontmoetingscentrum de Meteoor aan de
Oude Litherweg 20 in Oss. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de afdeling maatschappelijke
ontwikkeling van de gemeente Oss in samenwerking met de ASD-Oss. Mevr. Van der Rijt gaat
daarnaartoe. Dhr. Van der Steen zal nagaan of er in Uden een jeugdcliëntenraad bestaat zodat mevr.
Van der Rijt daarmee kan kennismaken.
Agendapunt 11; Vragen opstellen rondom juridische status ASD-Uden
Het gaat hier om vragen omtrent financiën, aanvragen van subsidies, juridische status e.d. Mevr. Van
der Rijt heeft vragen met betrekking tot de bescherming van leden ASD-Uden; als je iets schrijft of
doet word je daarop afgerekend? Zijn wij als vrijwilligers verzekerd?
Mevr. Rutten wil weten hoe het zit met de onafhankelijkheid van de ASD-Uden. De leden van het
dagelijks bestuur zijn namelijk formeel benoemd door het college en dus zijn zij volgens Mevr. Van de
Rakt een commissie van de gemeente. Mevr. Rutten stelt dat er destijds enkel op verzoek van de
gemeente gekozen is voor een benoeming door de gemeente omdat er ooit iemand werd
voorgedragen (in een andere gemeente) waarmee de gemeente niet wilde samenwerken. Op deze
manier heeft de gemeente nog iets in te brengen. Maar hiermee is de ASD-Uden nog geen commissie
van de gemeente Uden.
Besloten wordt om al deze vragen op papier te zetten en aan mevr. Smits te sturen. Te zijner tijd zal
iemand van de juridische afdeling gevraagd worden deze vragen in een bestuursvergadering te
beantwoorden.
Agendapunt 12, Huishoudelijk Reglement
Dit reglement is nagekeken door voorzitter en Mevr. Rutten. In de vergadering van april zal dit
onderwerp op de agenda staan.
Agendapunt 13; Gemeente Maashorst en de positie van de ASD-Uden.
Ook dit onderwerp komt in april op de agenda.
Agendapunt 14; Rondvraag
Dhr. Dufornee is samen met een beleidsmedewerker bezig met het inregelen van activiteiten in het
kader van de subsidieregeling voor kinderen van minima voor gratis toegang tot BillyBird Park
Hemelrijk en dierentuin ZieZoo.
Mevr. Rutten wil in april de Wet Publieke Gezondheid (WPG) graag op de agenda zetten. Informatie
hierover hebben de aanwezigen al toegestuurd gekregen. Binnen ASD-Uden dient een werkgroep
gevormd te worden, die zich hiermee gaat bezighouden. Dan is het belangrijk om iemand van de
gemeente uit te nodigen om een toelichting hierop te geven.
Zo ook de Omgevingswet (per 2021), graag op de agenda in april. Dit wordt een grotere transitie dan
die van de zorg in 2015. Het betreft een samenhangende wet over fysieke leefomgeving, die
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ontwikkeling stimuleert en die kwaliteit van de leefomgeving waarborgt, op het gebied van natuur,
ruimtelijke orde, infra, milieu en cultuur en historie. Hoever is Uden hierin? Bestaat er lokaal al een
gemeentelijke omgevingsvisie en/of een omgevingsplan?
Dhr. De Wind wil weten hoe het geregeld is met spreektijd van derden in een (bestuurs-)
vergadering. Als iemand een ASD-Uden (bestuurs-) vergadering wil bijwonen moet diegene dit 4
dagen van tevoren aanvragen. In het huishoudelijk reglement staat dat ze dan beperkte spreektijd
(bijvoorbeeld 5 min.) kunnen aanvragen bij de voorzitter. Gasten hebben geen stemrecht. Betreft het
een themagroep vergadering dan kan er een bestuurslid bij gevraagd worden, mocht dit nodig zijn.
De Verordening komt eind van het jaar (20 december 2019) weer in de raad. Contactpersoon voor de
Verordening was Mevr. Van de Rakt. Er is een gecombineerde Verordening voor ASD-Uden en
gebiedsplatforms. De vraag is of er iets in gewijzigd kan worden, bijvoorbeeld over de benoeming van
de ASD-Uden leden. Dhr. Van der Steen zal dit navragen.
Mevr. Smits is zich aan het oriënteren in de aanschaf van een IPad met toebehoren en voelt zich
bezwaard door de hoge kosten die de aanschaf met zich meebrengt. Dhr. Van Cuijk zegt dat hiervoor
een bedrag begroot is. Dit is noodzakelijk nodig de voorzitter goed te laten functioneren. Hiervoor
wordt een bruikleen overeenkomst opgesteld.
Mevr. Rutten stelt voor een afspraak te maken voor de kosten die mevr. Smits maakt om telkens
naar Uden te komen voor vergaderingen. Mevr. Smits houdt nu een staatje bij.
Agendapunt 15; sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op dinsdag 9 april 2019
0m 19.00 uur in het Kantelhuis aan de Marktstraat.
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