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Mededelingen en vragen:
* input evaluatie ASD: De nieuwe vorm Adviesraad Sociaal Domein ASD is nu 10
maanden bezig. Intern dienen we als ASD te evalueren hoe we vinden dat het
gaat, waar we tegen aan lopen en waar we tevreden over zijn.
Deze evaluatie is voor het einde van het jaar. Aan ieder van ons wordt gevraagd
hierover na te denken en dit te beschrijven, te verzamelen en aan Chris te
versturen voor eind december 2019.
* Gezamenlijk advies bij bv regionale stukken. Samen met Landerd, Oss en
Bernheze: Verzoek om samen als ASD te inventariseren of er niet meer
gezamenlijk gekeken kan worden naar adviezen, met name over regionale
stukken (zoals inkoop). Dit om versnippering tegen te gaan en meer gezamenlijk
regionaal als ASD te opereren. Hier zijn we allen voor. Dit betekent dat er
verbinding gezocht moet worden.
* Scholing gaat door. Maandagavond 14 en 21 oktober2019.
* Op 02 december 2019 is er toch een afscheid moment van de gestopte groep
toegankelijkheid. Hier was behoefte aan. Dit is bij de aanvang van de
bijeenkomst ASD om 19.00 uur.
* 04 november 2019 om 19.00 uur wordt er gestart met een plenaire
bijeenkomst waarin voorlichting gemeente komt over de processen intern
waaraan we gebonden zijn. Of in ieder geval kennis van dienen te hebben. Door
Marcel v.d. Steen en Raymond Wouters.
Beleidsplan Jeugdhulp. Dit is ons op 26-09-2019 toegezonden, met een
bijgevoegde brief. Hierin wordt aan ons als ASD gevraagd om voor 08-10-2019 te
reageren. Dit is te kort qua tijd. We zien dat er een verandering in de tekst is en
dat opmerkingen op het concept verwerkt zijn. Dit is positief.
We willen echter goed reageren en vragen hier nog uitstel voor.
Chris mailt dit, zijn mail is meegenomen in deze notulen:
========================
“ Beste Marja,
De themagroep jeugd en onderwijs heeft gisteravond gesproken over dit nieuwe
beleidsplan jeugdhulp 2020-2023.
Onze dank daarvoor, het is een beknopt verslag t.o.v. het eerdere verslag.

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

Chris

08-10-2019, uitstel
tot 21-10-2019.
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De vraag in de begeleidende brief om een reactie/ advies te geven voor 8 oktober
is bij deze onmogelijk.
We hebben deze mail met bijlage ontvangen op 26 september j.l.
Het is voor ons als vrijwilligers van de ASD Jeugd/Onderwijs bijna onmogelijk om
dan een gedegen en onderbouwd goed advies te geven binnen deze korte
periode, hopelijk is hier begrip voor.
Wat we vragen is meer tijd, uiteraard begrijpen we de praktische kant met
allerlei data, echter dat is wel ons voorstel.
We gaan de komende periode wel inventariseren en zullen een reactie binnen
twee weken versturen, in ieder geval voor de 21e oktober.
Tevens hebben we een evaluatie gevraagd over de nieuwe toegang jeugd.
Verder verbaast het ons zeer dat er geen bericht naar de ASD is gekomen over de
zorgen die zich afspelen rond de jeugdzorg binnen Brabant Noord-Oost.
Wat we uit de media vernemen moet er weer fors bezuinigd worden, en dreigen
er zorginstellingen om te vallen.
Dit is niet te rijmen met een beleidsplan 2020-2023.
De continuïteit van de zorg in Brabant Noord-Oost wordt ernstig bedreigd.
Ook geluiden vanuit Jeugd Bescherming Brabant en andere (landelijke )voogdijinstellingen maakt dat wij als ASD ons ernstige zorgen maken.
Graag willen wij concrete plannen en afspraken vanuit de gemeente Uden
ontvangen hoe dit voor de komende periode 2020-2023 er uit gaat zien en de
jeugdzorg gegarandeerd kan worden voor onze jeugd uit Uden.
Met vriendelijke groet,
Namens de themagroep jeugd en onderwijs
C M Knoop
Voorzitter themagroep.
Bestuurslid ASD.
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Rondvraag: Géén
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