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Vergadering Bestuur ASD-Uden
Datum: 26 april 2019
Locatie: Kantelhuis Uden
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Aanwezig:
Afwezig:

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

Agendapunt 1; Welkom
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De agenda die de voorzitter heeft opgesteld wordt
zonder aanvullingen overgenomen.
Agendapunt 2: Notulen en actielijst d.d. 9 april
Met betrekking tot de notulen wordt afgesproken dat de notulist deze uitwerkt en in concept naar de
voorzitter stuurt. Zodra de secretaris deel gaat nemen aan de vergaderingen zal de notulist de
uitgewerkte notulen naar hem in plaats van de voorzitter sturen die dan in plaats van de voorzitter zo
nodig correcties aanbrengt. Na deze correcties te hebben verwerkt stuurt de notulist de notulen
door naar de leden van de ASD-Uden en evt. andere aanwezigen. Deze hebben dan een week de tijd
om hun correcties en op- of aanmerkingen door te geven aan de secretaris. Ook als men geen
opmerkingen heeft graag een berichtje. De secretaris bundelt en stuurt deze dan door naar de
notulist die alle opmerkingen verwerkt. Na goedkeuring in de eerstvolgende vergadering, stuurt de
notulist de goedgekeurde versie van de notulen weer naar de secretaris die ervoor zorgt dat deze in
STACK en op de website van de ASD-Uden terechtkomen.
De notulen van 9 april worden goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
De actielijst van 9 april wordt doorgenomen.
- De e-mail adressenlijst ‘Breed Beraad’ met aanvullingen is overgezet in een Excel bestand
met kolommen om te kunnen sorteren en dus handig voor toekomstig gebruik. De
conceptbrief die verstuurd zou worden aan deze adressen is bij nader inzien te lang en wordt
aangepast. In mei 2018 was het laatste Breed Beraad.
-

De conceptbrief met betrekking tot de vrijwilligersvergoeding is gemaakt en wordt nog
onderzocht op juridische correctheid.

-

Het gesprek met wethouder Verkuijlen vindt plaats op woensdag 22 mei om 11.00 uur en
behalve mevr. Rutten zullen zowel de penningmeester als de voorzitter van de ASD-Uden
daarbij zijn.

Agendapunt 3; Ingekomen stukken
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-

-

Brief van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein
Subsidie van de gemeente Uden. De vrijwilligersvergoeding wordt niet overgemaakt; de
gemeente gaat deze zelf rechtstreeks overmaken. Het eindejaarsgebeuren voor de minima,
een sportevenement en de onkostenvergoeding zijn van de eenmalige begroting afgehaald
zodat geen € 10.000 maar € 7.650 wordt overgemaakt. Bij agendapunt 7 komt dit
onderwerp aan de orde.
Wethouder Prinssen heeft een brief gestuurd met als onderwerp ‘Kom uit je schuld’.
Dhr. Dufornee heeft namens AWI geantwoord dat zij met betrekking tot dit onderwerp graag
met de wethouder willen samenwerken.

Agendapunt 4; Mededelingen
De voorzitter vraagt de aanwezigen om het aantal deelnemers aan de scholing voor 2 mei aan haar
door te geven. De soep en de broodjes zijn geregeld. Mevr. Conradi zal gevraagd worden om
bepaalde stukken vooraf al toe te sturen aan de deelnemers.
Agendapunt 5: Stand van zaken rondom ASD-Uden en de vorming hiervan
Dhr. Knoop geeft aan dat hij het idee heeft een aantal zaken te missen nu hij in themagroep Jeugd &
Onderwijs zit. Toen hij in de WMO-raad zat werden allerlei onderwerpen besproken en hoorde je van
alles wat en dat vond hij interessant. Het is nu nogal eenzijdig. Hij en ook 2 andere leden van zijn
themagroep missen de geïnformeerdheid en de betrokkenheid. Daarbij komt er heel veel e-mail
voorbij (535 tot nu toe) waar hij niet aan toekomt om die allemaal te lezen. Ook het voorzitterschap
van de themagroep is een extra investering. Het doel van de pauzes komt niet uit de verf. Bij de
themagroep Senioren wordt met name de betrokkenheid bij andere onderwerpen herkend.
Bij themagroep AWI speelt dit helemaal niet aldus dhr. Dufornee.
Geopperd wordt om elke themavergadering te beginnen met een plenair gedeelte waarin iedere
groep vertelt waar zij mee bezig zijn. Dit is echter ook te zien op de ASD-Uden website waar alle
verslagen op staan. De agenda’s van de vergaderingen kunnen vooraf naar elkaar toegestuurd
worden. Je zou dan eens aan kunnen sluiten bij een andere groep als er een interessant onderwerp
op de agenda staat.
Besloten wordt om de vraag terug te leggen bij de themagroepen zelf. De voorzitter zal voor 6 mei,
dan is de volgende themagroep vergadering, een initiatiefvoorstel op papier zetten.
Agendapunt 6; Gemeente Maashorst en Adviesraad Sociaal Domein
Er zijn gesprekken gaande tussen de gemeente Uden en de gemeente Landerd om samen een
gemeente te gaan vormen. In Landerd is ook een Adviesraad Sociaal Domein en ze hebben een apart
gehandicaptenplatform. De principebeslissing om als gemeenten samen te gaan is genomen maar is
nog geen feit. Dit wordt per 01-01-2020 beslist. Besloten wordt om alert te blijven, op informatie van
de gemeente te wachten en pas als er daadwerkelijk een fusie komt over samenwerken te gaan
praten.
Agendapunt 7; Vragen omtrent de juridische status ASD-Uden
Juridisch gezien hoeft het college alleen aan de raad verantwoording af te leggen, maar dat staat los
van de juridische status van de ASD-Uden. Doordat de leden van het dagelijks bestuur van de ASDUden benoemd worden door het college (en die daardoor invloed kan uitoefenen op een
benoeming) wordt de ASD-Uden gezien als een commissie van de gemeente Uden. Mevr. Van de
Rakt heeft dit recent medegedeeld. In de verordening staat echter dat de ASD-Uden onafhankelijk is.
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De ASD-Uden is een stichting en als zodanig een eigen rechtspersoon en kan geen commissie van de
gemeente Uden zijn. Dit dilemma is met dhr. Van der Steen besproken en hij toonde begrip.
De brieven omtrent de toekenning van de subsidie zijn ontvangen. Hieruit blijkt dat de
onkostenvergoeding voor de leden van de ASD-Uden er uit gehaald is. Deze wordt door de gemeente
uitbetaald als vrijwilligersvergoeding in plaats van door de ASD-Uden als een onkostenvergoeding.
Uitkeringsgerechtigden zouden zo hun uitkering niet in gevaar brengen; je mag nl. tot € 1.700, - per
jaar bijverdienen, terwijl een onkostenvergoeding in principe onbeperkt is zolang het maar in
evenwicht is met aantoonbare kosten. Verder is het bestuur van mening dat niet de gemeente maar
de ASD-Uden de vergoeding moet uitbetalen. Betaling door de gemeente zou zo moeten als de ASDUden inderdaad een commissie zou zijn, wat we niet zijn.
Over de subsidiewijziging en de wijziging in een commissie wordt een brief gestuurd. Binnen 2 weken
wordt een antwoord verwacht. Dhr. Van Cuijk leest een concept brief voor die gestuurd zal worden
aan dhr. Van der Steen met het verzoek deze aan het College door te sturen (en een
ontvangstbevestiging te sturen).
Op 18 februari is een advies aan de gemeente gestuurd met 6 punten over de nieuwe toegang Jeugd.
In de verordening staat dat het college met argumenten moet komen als ze de adviezen van de ASDUden niet opvolgen. In het antwoord van de gemeente Uden, wordt maar ingegaan op twee van de
zes punten. Men vraagt of het antwoord van de gemeente voldoende is. Dhr. Knoop neemt dit mee
in de volgende themagroepvergadering.
Op 13 mei is er een scholing over wet- en regelgeving. Dan zal het onderwerp ‘juridische status’ ook
ter sprake komen. Op 24 mei, 09.30 uur is er Bestuurlijk Overleg met de wethouders. Het hele ASDUden bestuur mag daarbij aanwezig zijn. Ook dan zal dit onderwerp ter tafel komen.
Agendapunt 8; Huishoudelijk Reglement
Dit onderwerp zal in de volgende vergadering besproken worden.
Agendapunt 9; Zienswijze kadernota GGD
De GGD is een apart orgaan en staat los van de gemeente. Dhr. De Wind heeft een antwoord gehad
en binnenkort heeft de themagroep senioren hier een afspraak over met de GGD. Over een
kadernota GGD kan de ASD-Uden eventueel advies uitbrengen. De zienswijze kadernota GGD is een
evaluatie over hoe de GGD gewerkt heeft en is niet open voor ons advies
Agendapunt 10; Lopende zaken uit de themagroepen
Dit onderwerp zal in de volgende vergadering besproken worden.

Agendapunt 11; WPG en Omgevingswet
De Wet Publieke Gezondheid en de Omgevingswet zijn 2 thema’s die plenair aan de ASD-Uden
kunnen worden gepresenteerd. Dit zouden twee aparte bijeenkomsten moeten worden en deze
zullen zeker meer dan een uur per onderwerp duren. Mensen die willen, kunnen aansluiten. De
gemeente Uden zal dit faciliteren en iemand aanwijzen om dit te presenteren. Mevr. Smits zal dit bij
Dhr. Van der Steen neerleggen.
Agendapunt 12; Communicatieplan
Dit onderwerp zal in de volgende vergadering besproken worden.
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Agendapunt 13; Rondvraag
Mevr. Rutten benoemt het probleem van de gesloten deur van het gemeentehuis in de avonduren.
Mensen in een rolstoel kunnen niet bij de bel naast de zijingang en er is verwarring over de nummers
die je moet bellen om toegang te krijgen. Besloten wordt om op de agenda van de themagroep
vergaderingen het telefoonnummer van de desbetreffende voorzitter te zetten die gebeld kan
worden als iemand van de leden voor de gesloten deur staat.
Mevr. Rutten wijst de aanwezigen erop dat er 2 officiële namen gebruikt mogen worden om de
Udense adviesraad aan te duiden; ASD-Uden en Adviesraad Sociaal Domein Uden.
Dhr. v. Cuijk stelt voor om een eigen STACK-storage te kopen. Hier zijn (lage) kosten aan verbonden.
De secretaris gaat die beheren.
Dhr. Van Cuijk deelt mede dat websitemaker eenmalig een bedrag krijgt voor het opzetten en
ontwerpen van de website en daarna jaarlijks dezelfde onkostenvergoeding als de andere leden van
de ASD-Uden.
Dhr. Dufornee geeft aan dat bij sommige formulieren een fysiek adres ingevuld moet worden en het
voelt vreemd dat dit niet op de website staat. Op het briefpapier is destijds gekozen om daar het
adres van de voorzitter op te zetten, maar toen was er nog geen secretaris. Er komt nu sporadisch
post binnen bij de voorzitter. De voorzitter zal dit met de secretaris opnemen.
Mevr. Smits vertelt dat er twee data (14 en 15 mei) zijn doorgegeven om het onderwerp ‘hoe lopen
de geldstromen bij de seniorenzorg’ te bespreken. Een aantal senioren heeft al belangstelling
getoond aldus Dhr. De Wind. Hij zal om een andere datum vragen daar 15 mei al een
Bestuursvergadering van de ASD-Uden gepland staat.
Agendapunt 14; Sluiting
Om 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op woensdag 15 mei om
09.00 uur in het Kantelhuis. Dhr. Van der Steen zal daarbij ook aanwezig zijn.

Goedgekeurde notulen vergadering bestuur ASD-Uden

