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6-11-2019
dhr. van Cuijk, dhr. Dufornee, mevr. van der Rijt, mevr. Smits, dhr. De Wind, dhr. Van der
Steen, gemeente Uden, mevr. van den Berg-Schoofs (notulist)

Mevr. M. van den Berg-Schoofs

NR. BESLUIT KORTE
OMSCHRIJVING

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

1.
2.

Welkom door mevr. Smits
Dhr. H.Nierop is gevraagd om uitleg te komen geven over de Website en social
media. Zij geeft hem het woord.
Hij geeft aan dat het zeer belangrijk is om vindbaar te zijn.
Als je niks doet met social media kun je er beter niets mee doen. Zo kost de
voorleesfunctie op de site toch 500,00 per jaar.
Hij heeft (kritisch) op de website van alles bekeken en we maken er niet
optimaal gebruik van. Als bestuur wil je graag dat iedereen op de hoogte is van
wat er gebeurt binnen de ASD en moet bereikbaar zijn voor elke burger.
Hoe bereik je ze:
Via Udens Weekblad de Gemeentepagina ASD-website benoemen
op de site van de Gemeente zou een link naar de ASD moeten staan. ASD is
een officieel orgaan. Belangstellenden kunnen aanklikken voor meer info
Via de site enquêtes versturen met mogelijkheid om zich aan te melden
Ook een nieuwsbrief sturen naar mensen die zich aanmelden
FaceBook is nodig
Twitter (groepsaccount)
Tijdens het regionale overleg bleek dat met name de ASD Oss hier al ervaring
mee had en er positief over was.
Dhr.Nierop gaf aan dat het bestuur zou kunnen bekijken of er een kleine PRcommissie samengesteld kan worden. Hij is bereid om dit dan samen op te
zetten. Dit moet bewaakt worden zodat het ook gebeurt.

Opening & mededelingen
Website en social media

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM
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De adressen van de raadsleden zijn nodig om alles naar de politieke partijen
sturen. Zo zou je ook alle raadsleden op kunnen nemen om hen op de hoogte
houden. Het moet op de agenda komen.
Wat is handig?
De informatie aanleveren via 1 kanaal of meerdere kanalen zoals de voorzitters
van de themagroepen.
Correspondentie via de raad hebben we niet rechtstreeks. Dat doen we (nog)
niet.
Notulen staan al op de site en zijn dus openbaar
Mailtje sturen naar belangstellenden met de mededeling dat er nieuws is, bijv.
notulen of andere informatie. Mensen die het belangrijk genoeg vinden gaan
naar de site.
Verschillende themagroepen via Twitter Groepen. De jeugdraad in Oss doet dat.
Je kunt een groep maken op Twitter, maar is niet echt gebruikelijk.
Twitter werkt veel sneller, je krijgt meteen antwoord. De ASD verstuurt op
twitteraccount, niet persoonlijk.
Net zoals de jeugd zit je dan altijd met je telefoon in je handen en dat is een
nadeel.
FaceBook groeit nog steeds. Een grote groep ouderen is zich aan het oriënteren
middels aangeboden cursussen.
Je kunt er allerlei vragen stellen.
Voor de optimalisering van de website is het nodig om een soort mediagroep in
te stellen die hiermee aan de slag gaat.
Elke themagroep heeft een achterban en het moet een olievlek
worden.
De jeugd kijkt niet in Udens Weekblad
In de wijkgebouwen pamfletten neerhangen.
Het bijhouden en werken aan de website is nu heel kwetsbaar want dhr. Nierop
is de enige die daarin werkt. Er moet iemand (of 2) gemachtigd worden die er
heel handig in is. Het hoeft dan niet veel tijd te kosten. Hoeft niet iemand van de
ASD zelf te zijn.
Dhr. Dufornee vraagt na bij bekenden of zij hier belangstelling voor hebben.
Bij Zorgbelang Brabant / Zeeland staat er nog een training (cursus) over een
communicatieplan en het bereiken van de achterban. Dit wordt opgepakt,
De algemene overtuiging leeft dat dit heel belangrijk is om de ASD op de kaart
te zetten.
Nieuwsbrieven naar dhr.Nierop sturen en hij zet ze op de website.

2.

Notulen + actielijst d.d.
3 oktober 2019 *

Dhr. Dufornee
Training

Waarna een woord van dank aan dhr.Nierop
Dhr.van der Steen schuift aan. Welkom
Ze worden vastgesteld
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3.

Mededelingen

Vanuit de gemeente.
Dhr. van der Steen heeft de meesten afgelopen maandagavond gezien
en gesproken bij de presentatie: Hoe werkt de gemeente. Zij hebben de
presentatie als goed en positief ervaren.
- Was vanuit de ASD ook positief
Het was een helder en duidelijk verhaal.
Dhr.van der Steen wil bij de jaarplanning weten wat wanneer speelt.
Wat wordt verwacht van ASD/ wanneer wordt ASD geïnformeerd.
Presentatie op 7 januari j.l. was goede opening.
De behoefte vanuit de ASd is groot om dit te herhalen. .Voor 2020 wordt dit
vastgelegd op 13 januari. Dhr.van der Steen legt hiervoor de Raadszaal vast.
Hij wil de wethouders Verkuijlen, Prinssen en van Heeswijk vragen.
Opstarten van het nieuwe jaar is altijd belangrijk. De themagroepen beginnen
dan op 13 januari, niet op 6 januari.
Conclusie: de vergaderdag blijft op maandag
Toelichting IKC OOst en IKC west
2 december – afscheid oud-leden toegankelijkheid
Inloop 18.45 centraal met woordje van mevr. Smits en de mogelijkheid om
afscheid te nemen.
Evaluatie ASD – T. v.d. Boogaart
Dhr. van de Boogaart komt een keer aan het begin van het jaar bij de
themagroepen.
Vanuit de secretaris -dhr. Spitters- de vraag om vanuit de themagroepen
in december een input te hebben voor het jaarverslag. Is onderdeel van de
subsidieaanvraag.
Nogmaals 21 november aanhalen. Om 19.30 u. Gemeentehuis Raadzaal een
Raadscommissie avond. We zijn als ASD uitgenodigd. Hoe kunnen we het
Sociaal Domein ontschotten.
Mevr.van der Hoek begeleidt het. Dhr. van der Steen kan niet toezeggen om
erbij te zijn.
Belangrijk om te weten: Het is de overgang naar een oordeel. Moeten we goed
overdenken hoe dit vorm te geven. Wees je bewust van je rol binnen de ASD.
Notuleren.
Mevr. Smits is blij dat er een nieuwe notuliste is en bedankt mevr. van den Berg.
Mevr. Smits heeft met haar en met het bestuur besproken dat er nog iemand
gereageerd heeft. Zij is nog in het werkzame leven en kan doordeweek overdag
niet. Ze kunnen elkaar afwisselen, ook in vakantietijd. Mevr. Smits vraagt haar
voor donderdagavond 12 december. Mocht ze niet kunnen dan komt mevr. van
den Berg.
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Binnen het regionaal overleg Sociaal Domein werd besproken hoe de
andere gemeenten omgaan met de datum waarop betaling plaatsvindt van de
uitkering. Hierop hebben verschillende ASD’s gereageerd. Hoewel hier regionaal
afspraken over zijn, blijkt dat dit toch verschillend wordt uitgevoerd. De groep
AWI gaat hiermee aan de slag.

4.

Ingekomen stukken

5.

Begroting / Subsidie
2020

7.

Lopende zaken uit de
themagroepen

Alles wat per mail is binnengekomen is doorgestuurd.
Dhr. Vonk is definitief aangesloten bij de ASD.
Mevr. van der Rijt geeft de personalia door. Zij maakt kenbaar een stapje terug
te doen.
Subsidie 2020 is eind augustus 2019 ingediend. Ontvangstbevestiging is
ontvangen met de toezegging dat voor 31 december 2019 de beschikking
hierover bij ASD zal zijn. Marcel neemt de wens van ASD, nl. "uitbetaling in een
keer" mee naar de gemeente.
Enige aanpassing in nieuwe aanvraag is de onkostenvergoeding van
bestuursleden en themagroepen. In eerdere bestuursvergadering daarover
reeds besloten.
De output van de huidige begroting is volgens verwachting. Aantal
posten zal nog betaald moeten worden, waaronder opleiding, halfjaarlijkse
vergoedingen en teamdag. Een positief saldo wordt verwacht, mede vanwege
het wegvallen van leden themagroep Toegankelijkheid.
Senioren
Dhr.de Wind: hij heeft alle zaken laten passeren. De brieven zijn de deur uit,
maar nog geen reactie. De groep wacht met spanning af.
Mensen met psychische en/of verstandelijke handicap
Mevr. van der Rijt: 19 november afspraak met Mevr.van de Rakt om te kijken
wat er in de themagroep speelt en gaat spelen. Dit gesprek is naar aanleiding
van het koersdocument Mensen met een psychische kwetsbaarheid waarover
de ASD advies heeft gegeven. Het gesprek was eerder gepland maar nog niet
alle reacties in de regio waren binnen.
Ze snapt niet dat er geen mensen aansluiten bij haar groep. Kan de gemeente
hierin niets betekenen? Het is een vergeten hoek.
Reactie Dhr. van Cuijk: Strategisch opereren. Naar de raadscommissie
meenemen. De vraag heel specifiek stellen. Vanuit alle ooghoeken bekijken.
Armoede-Werk-Inkomen
Dhr. Dufornee heeft gisterenavond vergaderd. Een lid heeft aangegeven te
stoppen met deze groep om persoonlijke redenen.
Dit vraagt om publiceren want hij wil iemand uit de doelgroep er bij.
De voedselbank een uitreikpunt. Wethouder Prinssen staat er positief in.
Gesprek met dhr. Jansen van de voedselbank. Er is heel veel aanbod, maar
geen opslagruimte om spullen te herbergen.
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8.

Rapport communicatie
gemeente op verzoek van
gemeenteraad

Kringloopwinkel is commercieel. Piuskerk is geen optie. Bij een ondernemer of
boer wellicht?
Mevr. van der Rijt reageert: Nieuwenhuizen-Daandels in Volkel? hebben veel
schuren.
Dhr de Wind oppert: contact opnemen met Anton van Donzel. via OOg voor
elkaar.
De gemeente kijkt rond.
Berry armoede netwerk in 2018 bijeenkomst om voor te bereiden maar kwam
niet van de grond
Punt van zorg : zwemlessen 2018 € 50.000 niet gebruikt. Marcel is niet op de
hoogte. email .
Armoedebeleidsstuk.
Kom uit uw schuld landelijk in mei gelanceerd. Er is geld, maar gemeente Uden
heeft er niets mee gedaan. Met Jessica van de Wetering en de wethouder
contact gehad, er is niks mee gebeurd. Oss heeft er veel mee gedaan. Uden
niets.
Hier wordt aan gewerkt.
Communicatie is ook een punt voor het overleg met de wethouder op 6
december om 19.30 u.
Notitie vanuit Toegankelijkheid in natuurgebied de Maashorst.
Deze notitie is opgesteld en geaccordeerd door de themagroep
Toegankelijkheid in april / mei. De notitie is opgesteld in samenwerking met
vertegenwoordigers uit Landerd. Bij het bestuur was deze notitie niet bekend.
Toch wordt ASD-Uden als partner genoemd. De notitie gaat naar de raad van
Advies van natuurgebied de Maashorst.
Formeel deze brief frustreren vanuit het bestuur naar de voorzitter van de
gebruikersraad. telefoontje naar deze voorzitter.
Verdere communicatie richting gemeente :
Alert blijven en blijven communiceren en elkaar goed informeren. De
themagroep de tekst maken. En voor onszelf duidelijk hebben hoe we het
formeel maken.
Informatie vragen aan de gemeente kan vanuit de themagroepen
rechtstreeks aan ambtenaren en eventueel wethouder met DB in CC. Officiële
brieven, adviezen e.d. gaan altijd via DB.

Agendapunt voor 6
december

Bestuurlijk overleg:
Mevr. Smits: op welk moment willen we geïnformeerd worden zodat er
voldoende tijd is om te reageren. Het proces goed bekijken.
Welke ambtenaar is gedurende het hele proces betrokken.
Dhr. van der Steen geeft voorbeeld: concept a en concept b vervolgens
concept c . bij concept a brainstormen en idem bij concept b. Dit wordt in een
bijeenkomst met de ASD gedaan. Hierbij wordt de ASD geïnformeerd over de
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9.
10.
11.

12.

ANBI
Teambuilding / etentje
start 2020
Rondvraag

Sluiting dank en tot 12
december

inhoud van het beleidsstuk.
Richting de samenwerking tijdens concept a en b zouden alle adviezen verwerkt
moeten zijn voor advisering. De ASD kan dan aangeven hoe zij betrokken zijn
geweest, dat er aanbevelingen zijn meegenomen maar dat wij toch nog mee
willen geven...en dan benoemen wat in de ogen van de ASD belangrijk is en niet
meegenomen in het stuk.
Blijft als actiepunt voor volgende vergadering
Graag input waar te gaan eten.
Oonivoo - Marketplace - Etenstijd
Dhr.de Wind heeft van dhr. van Cuijk mailtje gekregen met het verzoek
om overdracht sport en bewegen. Met 2 personen hierbij.
Dhr. Dufornee zit in een commissie voor de 2e prijsuitreiking aan sociale
en maatschappelijk betrokken ondernemers die in Uden uitgereikt gaat
worden.
Dhr.van de Boogaart, dhr. Minten, dhr. Prinssen, dhr. van Esch en dhr.
van der Sluis.
Prive: Zijn werk via opdrachtgever is verlengd
Mevr. Smits: met de voorzitters klein regionaal overleg op 21 november.
Oss Bernheze Landerd Uden. In dit overleg wordt gekeken naar meer
samenwerking bij de regionale beleidsstukken.
Mevr. van der Rijt: Instelling Quiety ook voor armoede. van de Quote.
Trudy Hubers zal die avond notuleren

allen

zsm

Voorzitter

21 november

N.B. nagekomen mededeling door mevr. Smits: De middag Toegankelijkheid
gaat door in het eerste kwartaal 2020
* 3. Nieuwe - aangepaste - actielijst dd 6 november 2019
Het onderwerp ANBI-status komt in december op de agenda. Functieomschrijvingen en profielschetsen van vacatures ASD-Uden staan op de
website. Het huishoudelijk reglement ligt nu bij mevr. Conradi. Hoe om te gaan met de adressenlijst van het Breed Beraad, i.v.m. de
privacywetgeving, is besproken met een communicatiemedewerker van de
gemeente. Dit wordt nader uitgezocht
Besluit over de vergaderdag: het blijft op maandag
Notitie wordt voorgelegd als advies aan de 4 gemeenten. Hij gaat naar
natuurgebied de Maashorst
Een kleine PR commissie; een soort mediagroep instellen.
Mevr. Smits: met de voorzitters klein regionaal overleg op 21 november.
Agendapunt voor 6 december: communicatie naar de gemeente.
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