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Jeugd & Onderwijs
01-04-2019
Ilona Lintsen, Genia v. Hout, Chris Knoop en René van der Velden.
Hans Heerdink was afwezig.
René van der Velden

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN (besluiten graag
duidelijk omschrijven en in kolom 2 “JA” vermelden)
Opening vergadering ASD.
Hans is niet aanwezig, niet bekend is wat de reden is.
Doornemen notulen. Hierover waren geen aanvullingen, anders dan die er
al in verwerkt waren na 11-03-2019. Daarmee zijn de notulen van 11-032019 vastgesteld.
JOGG stand van zaken.
Gezondheid van de jeugd, zoals dit nu in Uden Oost draait. Er is een
uitnodigende mail verstuurd naar de contactpersoon, Leny v. Gemert op
27-03-2019. Hierop is nog geen reactie binnen gekomen. Dit wachten we
nog af, omdat de vraag 1 week geleden is uitgezet.
De inhoud van de vraag is: Hoe gaat het met dit JOGG. We vragen om
informatie over de Stavaza.
Mededelingen:
 Er is een nieuwe secretaris: Jan Spitters. Er is nog niet meer bekend
over hem, hij zal nog kennismaken met de ASD.
 De site is “in de lucht” de notulen zijn hierop te lezen, ook van de
andere themagroepen.
Op de mail omtrent de scholing hebben we gekeken naar de inhoud van de
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bijlage en de data. Chris heeft de data verzameld. Hij zal volgende week de
tijdstippen vragen. Het is momenteel onduidelijk of dit overdag is. Dat is bij
de werkende leden op maandagen niet mogelijk.

geïnformeerd
door Chris.

Genia is namens onze themagroep aanwezig geweest. Er is uitleg gegeven
over de werkwijze en invulling zoals die de afgelopen vier jaar door
Proeftuinen Ruwaard aan dit project is gegeven door hun coördinator Bart
Bakker.
Duidelijke informatie is te vinden op www.proeftuinruwaard.nl
Informatie over de doelstellingen, doelgroepen in de wijk, participatie van
wijkbewoners en participatie van meerdere zorg instelling staan hier bij. De
presentatie was goed.
In Uden is een dergelijke opzet, waarbij ook is cq. wordt gekeken naar Het
Witte Kerk in Venlo (https://www.venlo.nl/huis-van-de-wijk-de-witte-kerk )
en proeftuinen Oss, als beleid in de maak. Hier willen we nadrukkelijk over
geïnformeerd blijven.
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In het verleden was er een regionale bijeenkomst van meerdere
WMO-raden en ASD-raden. BBUSVOL . Hoe is dit nu geregeld en op
welke wijze worden we geïnformeerd ? Vraag aan Jenny.
Over de werkwijze na 3 keer vergaderen met de nieuwe ASD is er
nog geen gevoel van aansluiting bij dagelijks bestuur. Is het mogelijk
om Jenny uit te nodigen. Chris vraagt dit aan Jenny.
Is er al nieuws over het onderzoek dat Neeltje zou laten uitvoeren
over de invoering van de nieuwe Toegang. Er is tot heden niets
teruggekoppeld. Deze vraag wordt uitgezet naar Neeltje
Schoenaker.
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