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Plenaire bijeenkomst ASD-Uden op 7 januari 2019 in de
Raadszaal van het Gemeentehuis
Aanwezig:
Gemeente Uden;

dhr. Prinssen, dhr. Van Heeswijk, mevr. Van Hooy,
mevr. Ignatius, mevr. Kox, dhr. Kolsteeg,
mevr. Van Lankvelt, dhr. Mans, mevr. Sepers,
dhr. Van der Steen, mevr. Van de Weem,
mevr. Weterings, mevr. Wouters.

Dagelijks Bestuur ASD-Uden;

mevr. Smits, dhr. Dufornee.

Themagroepen ASD-Uden:
Senioren;

dhr. Van Cuijk, mevr. Van Houtum,
dhr. Vullers, dhr. De Wind.

Jeugd en Onderwijs;

dhr. Heerdink, mevr. Van Hout,
dhr. Knoops, mevr. Lintsen,
dhr. Van der Velden.

Armoede, Werk en Inkomen:

mevr. De Bruijn, mevr. De Bruin,
dhr. Van Westera, mevr. Wolters.

Toegankelijkheid;

dhr. Joosten, mevr. Joosten, mevr. Jeanny Rutten,
mevr. Schoppema, dhr. Van Soest.

GGZ;

mevr. Lentjes, mevr. Van der Rijt

Toehoorders;

mevr. Van den Berg, dhr. Van Kampen, dhr. Smits.

Notulist;

mevr. Bongers

Verhinderd:

dhr. Van den Boogaart, mevr. Van de Rakt, dhr. Tinga,
mevr. Verhagen, dhr. Verbruggen, mevr. Verhofstadt.

Agendapunt 1; Opening bijeenkomst door mevr. Smits
Om 19.00 uur opent mevr. Smits, de voorzitter van de ASD-Uden, de eerste bijeenkomst van
de ASD-Uden. Ze heet iedereen van harte welkom. Ze hoopt op een goede en vruchtbare
samenwerking binnen de adviesraad, dat mensen elkaar opzoeken en elkaar vinden en gaan
samenwerken met elkaar maar ook met de medewerkers van de gemeente Uden die
vanavond talrijk vertegenwoordigd zijn.
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Stand van zaken
Van de 5 themagroepen zijn AWI (Armoede, Werk en Inkomen), J&O (Jeugd en Onderwijs)
en Toegankelijkheid goed gevuld. Senioren zijn bijna compleet en voor GGZ is men nog
bezig deze te vullen met goede vertegenwoordigers. Voor het bestuur zijn er nog vacatures
voor secretaris en penningmeester en de voorzitter doet een beroep op het netwerk van de
aanwezigen om die plaatsen ingevuld te krijgen. Mevr. Smits stelt zich kort voor aan de
aanwezigen en zegt dat ze het voorzitterschap van de nieuwe ASD-Uden als een mooie
uitdaging ziet en dat ze hoopt dat de ASD-Uden tot het geven van goede adviezen zal
komen.
Ontwikkelingen laatste maanden
Mevr. Smits vertelt dat de voorzitters van de bestaande adviesraden, dhr. Van den Boogaart
(Wmo-raad), dhr. De Wind (Lokale Senioren Verenigingen), dhr. Dufornee (Platform Minima
Uden) en mevr. Rutten (Drempels Weg Uden) het laatste anderhalf jaar hard gewerkt
hebben om tot deze samenwerking te komen. Zijzelf is in november aangesloten. Men heeft
zich sindsdien onder andere beziggehouden met de oprichtingsakte, notarisbezoek, maken
van de website, maken van een huishoudelijk reglement en het WMO-beleidsstuk waarvoor
advies gevraagd wordt.
De ASD-Uden bestaat uit vrijwilligers en die hebben een groot netwerk aan contacten met
individuele personen maar ook met (sport)clubs. De ASD-Uden wil meningen horen van die
contacten, wat die mensen bezighoudt en waar ze mee zitten. De ASD-Uden gaat ook
ongevraagd advies geven als ze denkt dat dit nodig is en de ASD-Uden gaat voor het
collectieve belang, individuele gevallen worden niet behandeld, wel doorverwezen.
Verwachtingen samenwerking met de gemeente Uden
De ASD-Uden wil van de gemeente Uden
- weten wat hun plannen zijn
- op tijd geïnformeerd worden
- samen plannen vormgeven
- op de hoogte gehouden worden
- gefundeerde feedback krijgen
maar gaat in eerste instantie voor samenwerking met elkaar.
Wat staat ons te doen de komende maand
Op tafel ligt nu
- het WMO-beleidskader 2020-2023
- website afmaken
- scholing van de leden van de ASD-Uden
- Nieuwe Toegang Jeugd en de Toegang Volwassenen: de Wegwijzer.
Agendapunt 2; Kennismakingsronde
Daarna volgt een rondje waarbij iedereen zich voorstelt en aangeeft in welke themagroep
men zit of welke functie men bij de gemeente heeft.
Agendapunt 3: Woordje van de wethouders: jaarplan 2019
Wethouder Prinssen neemt het woord en zegt verheugd te zijn op de grote opkomst. Dat
men met zovelen is gekomen is volgens hem omdat alle aanwezigen de start van de nieuwe
ASD-Uden zo belangrijk vinden. Dhr. Prinssen is al vaker aangesloten bij vergaderingen van
de ‘oude’ adviesraden en heeft de vorming van de nieuwe adviesraad gevolgd. Dhr. Prinssen
is blij ook nieuwe gezichten in de zaal te zien en prijst mevr. Smits met haar besluit om
voorzitter van deze club te worden. Dhr. Prinssen verwacht dat het eerste jaar veel werk
verzet zal moeten worden maar hij hoopt dat men elkaar regelmatig opzoekt en van
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gedachten wisselt, zodat de gemeente Uden juiste beslissingen kan nemen. De gemeente
Uden is er graag voor de ASD-Uden en wenst haar veel succes.
Dan neemt dhr. Van der Steen het woord. Hij is de projectleider maatschappelijk vastgoed bij
de Gemeente Uden. Hij heeft een eerste opzet van de jaarplanning 2019 bij zich (deze zal
als bijlage bij de notulen worden gevoegd). Gaandeweg het jaar zal deze planning zich
verder in- en aanvullen en moet gezien worden als een dynamisch stuk. Dhr. van der Steen
is voortaan de contactpersoon tussen de ASD-Uden en de gemeente Uden en belooft om op
elke vraag altijd een antwoord te geven.
De onderwerpen op de jaarplanning worden toegelicht door de betreffende
beleidsambtenaar of een vertegenwoordiger daarvan.
-

Opstellen Sport- en beweegvisie
Mevr. Van de Weem neemt als uitgangspunt dat elke vorm van bewegen goed is. In
februari is er een bijeenkomst met als thema beweegvriendelijke sportruimte en
zij nodigt de aanwezigen uit om hiervoor input te geven. Leeftijd, afkomst, financiën,
lichamelijke gesteldheid enz. mag geen reden zijn om niet te bewegen is het motto
van deze beleidsmedewerker.

-

Transformeren en doorontwikkelen WMO regionaal beleidskader 2020-2023; aanpak
geconstateerde leemten en aanpak nieuwe ontwikkelingen.
Dit is vorig jaar al in gang gezet. Tot 14 januari 2019 kan men op het eerste concept
reageren. Advisering volgt in februari.

-

Opstellen nieuw beleidskader Jeugdhulp 2020-2023
Mevr. Ignatius vertelt dat het jeugdbeleid dit jaar 3 onderwerpen heeft
1. Regionale samenwerking zoals vastgelegd in de centrumregeling Jeugd per
2020. Dit is al besproken met de Wmo-raad.
2. Nieuwe toegang Jeugd per 1 juli 2019.
3. Nieuwe beleidskader Jeugdhulp. Dit wordt elke 5 jaar opnieuw bekeken.
Dhr. Van Heeswijk voegt toe dat een aantal zaken al doorgenomen zijn met de
voormalige Wmo-raad en hij constateert dat verschillende mensen daarvan nu in de
themagroep Jeugd & Onderwijs zitten. Hij nodigt die groep als toehoorders uit op de
beeldvormende avond voor de commissie op 23 januari 2019 om 19.30 uur. De
gemeenteraad wordt dan geïnformeerd en nu dus ook de ASD. Een uitnodiging via
de Griffie volgt t.z.t.

-

Tussenstand uitvoering Armoedebeleid
Mevr. Weterings vertelt dat er jaarlijks geëvalueerd werd met het Platform
Minima Uden en dat blijven ze doen, nu met de themagroep Armoede, Werk en
Inkomen. Er zijn 35 maatregelen genomen die te maken hebben met de volgende 6
thema’s; kinderen, preventie, financiën, bestaanszekerheid, investeren in jezelf en
integrale aanpak.

-

Actualisatie woonvisie
Mevr. Van Lankvelt zegt dat men in het najaar van 2018 hiermee gestart is en dat dit
proces in drie fases verloopt. De eerste fase van het inventariseren van de
woonvraagstukken is bijna afgerond. In de tweede fase wordt dit vastgelegd in een
startnotitie. Zodra deze klaar is zullen ze die ter beschikking stellen van de ASDUden. Daarna volgt een ambitiebepaling die wordt vastgelegd in een woonvisie.
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-

Visie Netwerk van voorzieningen en het sociaal domein
Mevr. Sepers laat een schema zien waarin het netwerk van voorzieningen in het
sociale domein die met participatie en wmo te maken hebben staan. De visie ligt vast
voor 4 jaar. Alle mensen die een ondersteuningsvraag hebben moeten in Uden die
steun kunnen krijgen aldus mevr. Sepers. De visie heeft veel raakvlakken met de
Toegang. Zij vraagt de ASD-Uden mee te denken om die visie handen en voeten te
geven. In februari 2019 wordt de visie voorgelegd aan de raadsleden.
Een uitnodiging voor de ASD-Uden hiervoor volgt nog.

-

Realisatie nieuwbouw IKC Oost / MFA Germenzeel
Dhr. Verbruggen is de beleidsmedewerker van de gemeente Uden die hierover gaat
maar is vanavond verhinderd. Dhr. Van der Steen vertelt dat er op 28 januari een
informatiebijeenkomst is en nodigt alle aanwezigen uit om te komen kijken wat de
stand van zaken is en wat er nog allemaal gedaan moet worden. Dhr. Prinssen voegt
toe dat dit meerdere themagroepen raakt omdat het gaat om 2 nieuwe scholen en
een nieuwe sporthal dus Jeugd & Onderwijs en Toegankelijkheid zijn van harte
uitgenodigd.

Daarna neemt voorzitter Mevr. Smits het woord en bedankt de ambtenaren voor hun
toelichting. Ze vindt het fijn om te horen dat de ASD-Uden zo nauw betrokken gaat worden.
Het plenaire gedeelte is hierbij ten einde. Omdat de GGZ themagroep vooralsnog bestaat uit
slechts 2 personen zullen zij vanavond aansluiten bij een andere groep. De verschillende
nummers van de kamers waar de themagroepen zullen vergaderen worden genoemd.
Voordat iedereen rond 20.00 uur naar zijn eigen vergaderruimte vertrekt wil de voorzitter
graag stilstaan bij de start van de nieuwe ASD-Uden en is er tijd voor taart.
De volgende plenaire bijeenkomst is op maandag 4 februari 2019 om 19.00 uur in het
gemeentehuis van Uden.

Bijlage: Jaarplanning 2019
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