THEMAGROEP.:

Jeugd & Onderwijs

BIJEENKOMST GEHOUDEN OP :
AANWEZIG IN DE VERGADERING:

03-06-2019
Hans Heerdink, Genia v. Hout, Chris Knoop
en René van der Velden.
Ilona is afwezig, met bericht.

VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR :

NR.

BESLUIT

1.

Nee

KORTE
OMSCHRIJVING
Chris

René van der Velden

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN.
Opening vergadering ASD door Chris. (Adviesraad Sociaal Domein)
Ilona is niet aanwezig, met kennisgeving. Middels een mail heeft ze een aantal
punten aangedragen die verderop in de notulen terug komen.

WIE DOET
WAT
Chris

TERUGKOPPELING
OP DATUM

Chris

02 of 09-09-2019

Later merken we op dat de volgende vergadering op 02-09-2019, met de optie die
te verschuiven naar 09-09-2019. Deze maand wordt dit nog duidelijk.
Hierdoor dienen we deze maand ook via onderling mail contact ervoor te zorgen
dat we elkaar informeren en opmerkingen/ aanvullingen geven op het concept
regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023.
2.

ja

Chris.

Mededelingen: Er is bij aanvang van de vergadering bij niemand internet / Wifi
verbinding. Het wachtwoord blijkt gewijzigd en wordt iedere maand gewijzigd in
het gemeentehuis. We constateren dat dit lastig is, mede omdat we digitaal
werken en voorbereiden. We willen als themagroep weten op welke wijze we
maandelijks de Wifi-code krijgen, zodat we adequaat gefaciliteerd kunne worden.
Voor vanavond betekende dit dat niet alles gelezen en doorgenomen kon worden
en dat ter plekken geen notulen gemaakt konden worden.
Chris vraag nadrukkelijk na hoe de gemeente dit communiceert en faciliteert.
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3.

Ja

René

Doornemen notulen. Deze waren direct op 06-05-2019 verspreid in de groep,
waarna erop gereageerd is/ Met wijzingen zijn de notulen van 06-05-2019
vastgesteld en staan op de site van de Adviesraad Sociaal Domein Uden(ASD).

Mailen naar
secretariaat.
Chris.

4.

ja

Genia / Ilona /
Chris.

5.

ja

Allen

Mededelingen:
- Genia gaat op 12-06-2019 naar de georganiseerde avond in Markant over
“Visie op het Centrum van Uden”.
- Er is een opmerking gemaakt over een brief over het disfunctioneren van
een gemeenteambtenaar. Dit is iets wat bij het bestuurd van ASD-Uden
ligt. Daarnaast is dit niet opportuun voor onze themagroep, mede omdat
we de indruk hebben dat de ambtenaren op gebied van Jeugdzorg en
Onderwijs ons voldoende informeren .
- Binnen het dagelijks bestuur en de gemeente is momenteel enige discussie
of we een onafhankelijk organisatie zijn of een “Commissie” . Zover wij
weten zijn we nooit een gemeentelijke commissie geweest en is dit niet
de bedoeling om dat te worden. In statuten, vergoedingen en budgetten
voor ons (vrijwilligers) werk dient dit tot uiting te komen.
Concept regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023. “Verbinden en Door
René
ontwikkelen”.
We hebben medio mei de versie van 08 mei 2019 ontvangen. Op dit moment is
het gelezen door de themagroep Jeugd & Onderwijs , maar hebben nu
onvoldoende tijd en mogelijkheden om hierop te reageren middels een
onderbouwd commentaar/advies.
Er komen wel opmerkelijke stukken / passages in het beleidsplan voor. Hierop zal
naar de makers en de gemeenten nog gereageerd worden. Omdat de volgende
vergadering pas in september 2019 is, gaat dit via een mailwisseling,
gecoördineerd door René.

02-09-2019
( of 09-09-2019).

02-09-2019
( of 09-09-2019).

02-09-2019
( of 09-09-2019).

Daarnaast merkt Ilona (middels mail) op : Afgelopen week weer in het nieuws dat
veel gemeenten kampen met tekorten. In tegenstelling tot de landelijke
gemeenten sluit gemeente Uden de begroting met een positief resultaat.
Misschien goed om eens te polsen bij onze contactpersonen wat er met het
overschot gebeurd ?
We herkennen en zien dat er in de media berichten komen die tegenstrijdig zijn.
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Vragen aan de gemeenten van de themagroep Jeugd & Onderwijs zullen dan ook
zijn:
- Klopt het dat in Uden alle Jeugdigen op dit moment de noodzakelijke en
geïndiceerde zorg krijgen ?.
-

-

Klopt het dat er een sluitende en geoormerkte begroting is waarin géén tekorten
voor Jeugdzorg zitten?
Heeft de gemeente Uden conform de berichtgeving van de VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten) zich bij de rijksoverheid gemeld met het bericht dat de
uitvoering van de Jeugdzorg ontoereikend is ?
Hoe is de informatie dat er een landelijk tekort is voor de Jeugdzorg te rijmen met
de mededeling dat de Udense begroting sluitend is ?

Bovenstaande 4 vragen kunnen via het bestuur via de geëigende weg verzonden worden
naar de verantwoordelijke wethouder (en ambtenaren) .

6.

Ja

Allen

7.

Nee

Chris

8.

Nee

Allen

.
Zoals we beschreven hebben in de vorige notulen : In toekomst kunnen we als
themagroep nog voor nadere uitleg contact opnemen met Guus Beweegt Je.
Dit agenderen op 03-06-2019.
Vandaag hebben we vastgesteld dat we dit programma van Guus Beweegt Je met
interesse volgen, kijken wat er op scholen mee gebeurd en in de toekomst
informeren naar de stand van zaken en ontwikkelingen van Guus Beweegt Je. Het
lijkt een onderneming vanuit sociaal ondernemerschap, waarbij de Gemeente
Uden haar steun verleent.
Er is een verzoek gedaan om te reageren op de “Woonvisie”. Dit is nog in concept
en er is nog geen enkel zicht op de uitvoering ervan. In de concept woonvisie is erg
weinig geregeld voor jongen van 18-23 jaar, anders dan zorg-wonen. Er wordt een
scheiding in beleid voortgezet in “Hulp” en “Wonen”, wat maakt dat er vooralsnog
geen beleid en visie verwoord wordt op het terrein van de 18+ jongeren die
betaalbare huisvesting zoeken, zonder dat er direct sprake is van “zorgwoning”
voor doelgroepen.
We wachten verder het plan af.
-

Jenny heeft een voorstel gestuurd voor de invulling van de avonden van de
ASD Uden, waarin we plenair starten. Dit voorstel wordt geaccepteerd en
gaat in september 2019 in.

Allen deze
ontwikkeling
volgen.

04 -11-2019.

Chris

02 of 09-09-2019
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9.

Ja

Chris

-

-

10.

Ja

Rondvraag /
besluiten

-

Na de zomervakantie willen we actief pleiten om onderzoek te doen naar
de vraag hoe we de ASD onder de burgers/inwoners onder de aandacht
kunnen brengen. We dienen b.v. meer gebruik te maken voor bekendheid
via het Udens Weekblad.
De communicatie en bekendheid van ASD-Uden is nu onvoldoende.
Het effect is dan dat we beter een verbinding met de Udense bevolking
kunnen krijgen, voor we in deze adviesraad zitten.

Allen

Hans is geïnteresseerd en volgt “Jeugdhulp doen we samen” van de regio
Zuidoost Brabant. Het betreft een project over de samenwerking van
ouders en Jeugd binnen de Jeugdzorg. Hans volgt die ervaringen en zal ons
op de hoogte houden.

Allen

Najaar 2019.

-
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