5.

Lopende zaken uit de
themagroepen

aanmelden. Dit gaat over:
· De laatste stand van zaken met betrekking tot Beschermd
wonen;
· Mensen met een psychische kwetsbaarheid en
· Het aanpalende beleid.
(De uitnodiging is inmiddels doorgestuurd.)
Verwarde mensen
Er zijn gesprekken met de politie, GGZ, Bemoeizorg en de regio.
Daaruit blijkt dat de politie o.a. door onderbezetting veel
(tijds)problemen heeft met de opvang van verwarde mensen.
Het bestaande convenant, dat in de komende tijd zal worden
aangepast, is niet bij alle partners (volledig) bekend waardoor de
samenwerking soms (veel) te wensen overlaat.
Jeugd
Belangrijkste aandachtspunten:
drugsgebruik onder jongeren,
de samenwerking tussen de verschillende partners en
de nieuwe toegang jeugd m.i.v. 1 januari 2020.
Senioren
De provinciale subsidie die aan de ouderenverenigingen werd
uitgekeerd t.b.v. de opleiding en bijscholing van de
belastinginvullers, clientondersteuners en ouderenadviseurs is
stopgezet. Aan wethouder Prinssen is per brief gevraagd wie dit
nu gaat betalen. Daarbij is tevens de vraag voorgelegd wat van
Ons Welzijn wordt verwacht voor de subsidie die aan dit bedrijf
wordt uitgekeerd
Er blijkt op onderdelen discrepantie te zijn tussen de Woonvisie
de Wind +
en de WMO. Dit wordt nog verder uitgezocht. De heren de Wind Knoop
en Knoop (eventueel aangevuld met mensen uit een of meerdere
themagroepen) pakken deze onderwerpen verder op.
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AWI
Binnenkort is er een presentatie aan 5 VWO over armoede en
Compass.
De voorbereidingen voor het kerstdiner voor minima zijn weer
begonnen.
Het antwoord op de vraag aan de gemeente Uden om meer
duidelijkheid m.b.t. het vacaturebeleid – arbeidsparticipatie
mensen met een achterstand laat ondanks diverse verzoeken al
maanden op zich wachten. Nieuwe strategie besproken.
Stavaza m.b.t. het actieplan ‘Kom uit je schuld’ en de Sociale
Kaart van Uden is onduidelijk en wordt nagevraagd.
Er worden nog steeds pogingen gedaan om de voedselbank naar
Uden te halen.
Het onderwerp ‘daklozen’ zal vanwege het toenemend aantal
binnenkort extra aandacht krijgen.

6.

Vacatures

Voorzitter
De bemensing van de diverse themagroepen is een
aandachtspunt.
In de komende tijd zal de PR meer aandacht krijgen. De
voorzitter zal bij de afd. Communicatie van de gemeente Uden
navraag doen welke mogelijkheden de gemeentelijke Info-pagina
in het Udens Weekblad hiervoor biedt.

Afronding taken
Themagroep
Toegankelijkheid t.w.
Muzerijk, Woonvisie en
gebruikersoverleg
Maashorst
Begroting/subsidie 2020

Besloten wordt dat voor deze werkzaamheden geen gebruik
wordt gemaakt van de diensten van de ex-leden van de
themagroep.

De penningmeester heeft vóór 1 september de begroting bij de

Penningmeester
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7.

Week van de
Toegankelijkheid 10
oktober 2019

8.

Scholing

9.

Opvolging punten
bestuurlijk overleg 24
mei jl. zoals een
collegebesluit omtrent
de ASD

10.

Hoe staat het met de
(nieuwe) verordening ?
Rapport communicatie
met gemeente op
verzoek van
gemeenteraad

11.

12.

Rondvraag

gemeente ingediend. Hij zal een copy aan de leden toesturen.
De voorzitter licht het programma toe. Het spitst zich vooral toe
op de komende aanpassingen van de Marktstraat. Problemen die
rolstoel- en rollatorgebruikers kunnen ondervinden, krijgen
daarbij ook aandacht.
Daarover is door de voorzitter een e-mail rondgestuurd waar
Voorzitter
nauwelijks reacties op zijn binnengekomen. Nieuwe e-mail volgt.
De heer de Wind stelt vast dat het College 19 maart jl. heeft
besloten de subsidie aan de ASD te splitsen. Dit gaf een hoop
heisa. Hoe wordt dit geregeld in 2020 ?
De heer van der Steen deelt hierop mede dat er dan
waarschijnlijk geen splitsing plaats zal vinden omdat getracht zal
worden toekenning in een beschikking te regelen wat binnen het
gemeentehuis praktischer werkt.
Er is momenteel geen behoefte om de bestaande verordening
aan te passen of een nieuwe op te tuigen.
Wordt later besproken vanwege de komende ontmoeting met de
griffier en de heer van der Steen in de bestuursvergadering van
oktober.
Dan zal een vertegenwoordiging uit de ASD worden gevormd
voor verdere vormgeving.
De voorzitter en de penningmeester hebben een advies
geschreven over de door het College toegestuurde Sportvisie
2019. Omdat het document – ondanks eerdere toezeggingen –
nagenoeg volledig herschreven was i.v.m. het eerste concept,
was er voor het uitbrengen van het advies veel te weinig tijd. Dit
is sterk voorbeeld van de wijze waarop de gemeente niet moet
omgaan met de ASD. Deze werkwijze roept – vriendelijk gezegd –
irritatie op binnen de ASD.
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De heer Knoop deelt mee dat van de gemeente een antwoord is
ontvangen op de vragen m.b.t. de jeugdzorg. Dit antwoord is via
e-mail rondgezet met daarbij een aantal opmerkingen. Binnen de
themagroep is de vraag gerezen of dit laatste verstandig is
geweest.
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