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VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR:

en actielijst 12 december 2019
Mevr. M. van den Berg-Schoofs

NR. BESLUIT KORTE
OMSCHRIJVING
1.
2.

Welkom

3.

Ingekomen stukken

4.

Mededelingen

Notulen + actielijst d.d.

Mevr. J.Smits, dhr. Ch.Knoop, dhr. H.de Wind, mevr. G.van der Rijt-van Sinten, dhr. N.van
Cuijk, dhr. B.Dufornee, dhr. J.Spitters, dhr. M.van der Steen (gemeente) mevr. M. van den
Berg-Schoofs (notulist)

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN
door mevr. Smits
Alleen de achternamen. Met deze wijziging: vastgesteld
Acties doorgeven aan dhr.Spitters
De beschikkingen m.b.t. subsidie en onkostenvergoeding zijn via
de post binnengekomen. Het totaalbedrag klopt. Het
subsidiebedrag is bijgeschreven.
● Vanuit de gemeente
- jaarplanning 2020 is toegestuurd. Komt op de
prioriteitenlijst. Contacten kunnen rechtstreeks naar de
vakspecialist, echter bij nieuwe onderwerpen graag via dhr.
van der Steen. Jaarplanning agenderen volgende
vergadering
- Mevr. van de Rakt gaat met pensioen. Bij een nieuwe
aanstelling contact in eerste instantie graag via dhr. van der
Steen

WIE DOET
WAT

TERUGKOPPELING OP
DATUM

Mevr. J.
Smits

13-2-2020
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Bij de Wegwijzer Jeugd is nog een slag te slaan qua
begroting. Vanuit Ons Welzijn en de gemeente wordt er aan
gewerkt. Er zijn extra budgetten en personeel. Toegang
volwassenen is bij. Wachtlijst eind deze maand helemaal
weg.
- De afspraak met de themagroep Senioren die misging is
besproken. Het had niet mogen gebeuren op deze manier.
Nieuwe afspraak volgt. Wanneer???? In de gaten houden.
Anders dhr. van der Steen mailen.
- Folder over de ASD bijvoegen bij beschikkingen. De brief
vanuit de ASD, voorstellen, stukje info. Hoe gaan we
verder?
Met zijn allen kijken naar een opzetje. Als er niets mee
gedaan wordt terugkoppeling naar het College. Naamloos:
beste heer/mevrouw enz.
Dhr. van Cuijk maakt zich echt zorgen. We moeten zorgen
dat er mensen bij komen, vooral uit de doelgroep.
Voorstel om per themagroep een brief te maken die past bij
de beschikking. Dhr van der Steen weet niet of dat lukt.
● Mevr. Rutten is voorzitter geworden van ROG.
● Zijn er belangenorganisaties voor mensen met een
functiebeperking? Kunnen we daar kijken of iemand
interesse heeft om deel te nemen aan een themagroep. Dit
is niet bekend.
● Terugblik 13 januari. De avond verliep goed. De wethouders
(college) waren heel tevreden. Het was inhoudelijk een
goede avond. Samen met dhr. Voets heeft dhr. van der
Steen deze avond voorbereid. Komt hier een vervolg op?
Waarschijnlijk wel volgend jaar. Het huiswerk van de ASD is
goed gedaan waarmee de gemeente verder kon.
Ongelooflijk wat er al gebeurd is. Ben je bewust van je rol en
verantwoordelijkheden. We mogen trots zijn en zo verder

Allen
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5.

6..

ANBI

Lopende zaken uit de
themagroepen

gaan.
Dhr.de Wind is blij met de lijst.
Afspraak ASD Landerd
Mevr. Smits ziet voorzitter tijdens klein regio-overleg en zal
vragen om een datum voor kennismaking.
Dhr. Knoop wil graag ook overleg met ASD Den Bosch
Rapport communicatie ASD Uden en Gemeente Uden wordt
ondertekend en zal verstuurd worden.
Etentje: voorkeur dinsdag 31 maart. Mailtje over veranderde
datum naar de leden.

In het komend klein regio-overleg wordt nagevraagd hoe andere
ASDś hiermee omgaan. Het is wel wat werk, maar valt best mee
op jaarbasis. Naar externe instanties hoeven we niets te doen.

- Nieuwe leden en profiel
AWI Er is een nieuw lid, ca 50 jaar. Enthousiast en weet hoe het
is om van het minimum te leven. Verbinding met de achterban is
heel belangrijk.
Het moeten mensen zijn die wel weten waar het over gaat.
Mogelijk zou een lid van AWI over willen stappen naar
Toegankelijkheid. Contact opnemen met dit lid.
De groep AWI is dan met 4-en. 5 of 6 personen is wenselijk.
Mogelijk is er ook nog een belangstellende voor GGZ, dat is dan
ook nummer 4 voor deze groep.
Degene die nu bij Toegankelijkheid zijn willen geen voorzitter
worden.
De personalia van nieuwe leden graag naar de penningmeester.
Dhr. Dufornee: het kerstdiner was geslaagd. Er waren 164
mensen. ⅓ deel was autochtoon. Voor Uden on Ice konden

Mevr. J.
Smits

Allen

Mevr. Smits

Mevr.Smits

Versie 1
3

kinderen uit de doelgroep tussen de 4 en 17 5 dagen gratis
schaatsen. Aantal minima loopt blijkbaar wat terug, want er waren
bij bijna alle activiteiten minder deelnemers dan in 2018.
Bij het eten moeten ze bij dhr. Dufornee aanmelden om te weten
hoeveel mensen hij kwijt moet kunnen. In de regeling van de
gemeente voor inkomensondersteuning. B.v. Bijstand of regeling
voor Jarige Job.
Volgend jaar is hij weer. Contacten met Serviceclubs.
Senioren: geen melding over maandagmiddag. 2e keer niet
doorgegaan. Subsidie vanuit provincie is gestopt en is naar de
gemeente overgeheveld. Wethouder Prinssen is ingeseind. Goed
om te vragen of hij er bij zit.
De woonvisie en zorg: de ouderen die ergens wonen kunnen niet
doorstromen vanwege te weinig woningbouw. Centrum Gebeuren,
politie-brandweer-school.
Contact met Gabie Conradi.
Plan ligt bij de gemeente over Odiliapeel. Uitvergroten voor Uden.
Behoefte aan grond maar gemeente doet daar niets aan.
AREA vragen om uit te leggen.
Mevr. van der Rijt: Wellicht de gemeente via een ongevraagd
advies de vraag voorleggen: Hoe gaat de gemeente met
verpauperde gebouwen en langdurige (winkel) leegstand om. Kan
de gemeente eigenaren van dergelijke panden dwingende
maatregelen opleggen?
Dit bespreken voorafgaand aan een themavergadering.
Er ligt al langere tijd vanuit de gemeente de vraag om voorstellen
aan te leveren voor het gebruik van de plaats en de omgeving
waar het oude politiebureau staat.
De Regionale brandweer gaat naar Zeeland (Landerd).

Dhr.de
Wind

Dhr.de
Wind

7 februari komen alle besturen van seniorenbonden bij elkaar. LSV
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Odiliapeel - Volkel - Uden - PCOB
Er wordt nieuw leven ingeblazen. Gesprekspartner voor de
Senioren.
Contacten lopen.
De koppeling Woonvisie en WMO moet gelegd worden.
GGZ:
De volgende zaken lopen:
GGZ-vriendelijke gemeente Landelijk
mantelzorgers jonge en oudere. Ambulante zorg.
Wonen en Zorg er is geen doorstroom mogelijk.
Regiodocument
Convenant Politie GGZ en bemoeizorg. Er ligt een concept klaar
om vanuit de ASD bekeken te worden.
De meldingsplicht signaleringsplicht vanuit de burger. In Helmond
zijn ze bezig: voorloper. Structureel en ervaringsdeskundige aan
het loket.
De Wegwijzer is er al.
De Wet Verplichte GGZ 1 januari gestart en 2021 moet het in
werking zijn.
Ongevraagd advies?
Kennismaking met ASD Landerd.
In de flyer bekendmaken.
Dementievriendelijke gemeente: Van Juanita van der Hoek horen
we niets meer. Lopend project vanuit de gemeente. Uden wilde
aansluiten, maar veel te laat.
Jeugd en Onderwijs
Dhr. C.Knoop heeft geen aanvullingen
Toegankelijkheid : geen aanvullingen
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7.

8.

Jaarverslag 2019 /
declaraties

Centrumvisie

9.

Evaluatie T.v.d.Boogaart

10..

Rondvraag

11.

Sluiting

Graag input leveren. We willen liever kwaliteit dan kwantiteit. Dhr.
Spitters: cijfers blijven meer hangen dan teksten.
Binnen de themagroepen bespreken op 3 februari.
Declaraties zijn besproken. Reizen, symposiabezoek e.d. buiten
Uden mogen gedeclareerd worden.
2019 is nog einde boekjaar. Er moeten nog wat rekeningen komen.
AWI-subsidie. Voor 1 juli financieel verslag AWI naar de gemeente.
Dhr. Vonk wil graag weten hoe we omgaan met de Centrumvisie.
Misschien hiervoor een werkgroep samenstellen. Mevr. van der Rijt
meldt zich hiervoor aan en kan ook uit eigen ervaring meedenken
met Toegankelijkheid. Het is belangrijk hier een kartrekker voor te
hebben, Dit kunnen we wellicht meenemen naar de
Themagroepen.
Dhr. van Cuijk heeft contact gehad. Na zijn vakantie neemt dhr.
van de Boogaart contact op om eventueel een keer aan te sluiten
bij de bestuursvergadering of bij een themagroep. Voor de
vergadering van 13 februari uitnodigen.
Dhr. de Wind: mailtje mbt de vraag van Oss waarom Uden
urenverantwoording vraagt voor belastinginvullers.
en mailtje mbt sportvisie.
Er waren signalen dat bij de sportvisie geen aandacht besteed
wordt aan de denksporten, zoals schaken, dammen b.v.
Deze kleine verenigingen kunnen gewoon subsidie aanvragen bij
de gemeente. Zie subsidiewijzer op de site van de gemeente.
Er was veel aandacht voor de “grote” jongens in de Sportvisie. Dit
is meegenomen in het advies wat de ASD heeft gegeven.

Voorzitters
themagroep
en

9-2-2020

Voorzitters
themagroep
en

9-2-2020

dhr. van
Cuijk

13-2-2020

Mevr. van der Rijt zit hier als vervanger van Dhr. Vonk. Afspraak is
dat er geen vervanging hoeft te zijn als iemand niet kan maar om
de overdracht goed te laten verlopen binnen de themagroep GGZ
is dit een uitzondering.
11.30 u sluiting door mevr. Smits en dank
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* 2. Nieuwe - aangepaste - actielijst dd 15 januari 2020
Een kleine PR commissie; een soort mediagroep instellen.
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