JAARVERSLAG 2019 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN UDEN
Inleiding
In 2017 ontstond bij diverse belangengroeperingen, die binnen het sociaal domein van de gemeente Uden actief waren, de gedachte dat
efficiënter gewerkt kon worden wanneer men als één collectief zou kunnen functioneren. Ook het gemeentebestuur bleek enthousiast. Daar
zag men de voordelen wanneer aan één aanspreekpunt beleidsstukken, die met het sociaal domein te maken hadden, om advies konden
worden voorgelegd.
Dit alles werd mede ingegeven door de invoering van drie decentralisaties t.w. Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Nadat de WMO-raad, de stichting Drempels Weg Uden, de Stichting Platform Minima Uden en de Lokale Senioren Verenigingen Uden het
besluit hadden genomen om te fuseren, zijn in samenwerking met de gemeente Uden vooral in 2018 vele uren gestoken in de voorbereidingen
die per 1 januari 2019 tot de fusie moest leiden. De begeleiding door Zorgbelang Brabant/Zeeland daarbij was zeer welkom.
Gekozen is om de ASD-Uden samen te stellen volgens het onderstaand organigram
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De Verordening Adviesraad Sociaal Domein en Gebiedsplatforms Uden 2019 die de gemeenteraad op 20 december 2018 heeft vastgesteld, is
de wettelijke basis die ten grondslag ligt aan de start van de Adviesraad Sociaal Domein Uden per 1 januari 2019.
Deze start was niet eenvoudig, niet alleen vanwege het feit dat van de meeste leden een andere manier van werken werd verwacht (wat voor
een aantal reden was om niet vanuit de oude situatie over te stappen naar de ASD) maar vooral door een onderbezetting van de
themagroepen. Mede door deze onderbezetting maar zeker ook door de veelheid van onderwerpen die het afgelopen jaar de revue
passeerden, konden wij sommige zaken niet die aandacht geven die zij eigenlijk verdienden. Om het behapbaar te houden moesten meerdere
keren prioriteiten worden gesteld.
Bovendien deden er zich situaties voor die niet ingepland konden worden en toch veel aandacht en tijd vroegen. Daarbij denken wij dan met
name aan de totaal onverwachte mededeling van de nagenoeg complete themagroep Toegankelijkheid dat met onmiddellijke ingang de
werkzaamheden werden gestaakt. De belangrijkste redenen die in juni tot dit besluit hebben geleid, waren de samenwerking en communicatie
met de gemeente zoals die door de themagroep in de eerste vijf maanden van het jaar zijn ervaren, dit gekoppeld aan de ervaringen die als
Drempels Weg Uden in de voorafgaande jaren waren opgedaan. De keuze van de themagroep hield in dat voor de ASD een grote brok kennis
en ervaring, die vooral vóór 2019 was opgebouwd, weg viel.
Ondanks deze aderlating zijn er voor ons zo veel positieve ontwikkelingen geweest dat wij met een tevreden gevoel terugkijken op 2019. Wij
hebben lang niet alles maar wel veel opgepakt, zijn op meerdere onderwerpen bijgeschoold en zijn van mening dat het gemeentebestuur ons
beschouwt als een volwaardig partner.
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Terugblik 2019
De ASD-Uden ging van start met een onderbezetting bij zowel het dagelijks bestuur als een aantal themagroepen. Gelukkig zijn in de loop van
het jaar diverse vacatures ingevuld, echter nog niet allemaal.
Om de leden van de ASD Uden zo goed mogelijk voor te bereiden op hun taken zijn in 2019 meerdere scholingsdagen geweest
De eerste officiële vergadering van de ASD Uden vond plaats op 7 januari 2019 in de raadszaal. Daarbij waren ook de wethouders en enkele
ambtenaren aanwezig.
Vele onderwerpen zijn aan ons voorgelegd, vele zaken zijn door ons bij het gemeentebestuur aangekaart. Een volledige opsomming gaat te ver
maar de belangrijkste plaatselijke zaken waren de opzet van het Jeugdloket, burgerparticipatie, de opzet van IKC Oost/Germenzeel, de sporten bewegingsvisie, de Woonvisie, Centrumvisie en de herinrichting van de Marktstraat.
Onderwerpen die door Uden in regionaal verband worden opgepakt en waar advies over is uitgebracht waren o.a. het Wmo-beleidskader, het
regionaal beleidsplan Jeugd en het Regionaal Koersdocument Inwoners met een Psychische Kwetsbaarheid.
De ASD-Uden werkt in regionaal verband in twee groepen samen t.w. het klein regionaal overleg, bestaande uit de ASD’s van Bernheze,
Landerd, Oss en Uden en in het regionaal overleg. Hierin zijn alle ASD’s vertegenwoordigd van de gemeenten die samen de regio NO-NoordBrabant vormen.
Jaarverslag themagroep Armoede, Werk en Inkomen (AWI)
De themagroep AWI is voortgekomen uit de Stichting Platform Minima Uden (PMU). Hoewel ook daarvan de doelstelling adviseren op
beleidsmatige zaken was, hielden de leden zich ook veel bezig met individuele hulp aan bewoners in armoede in hun contacten met de
gemeente. Door de overgang naar de ASD-themagroep per 1 januari 2019 verviel die individuele hulp en hebben uiteindelijk door die
verandering, maar ook door persoonlijke omstandigheden alle langdurige zittinghebbende leden van PMU besloten te stoppen met hun
werkzaamheden voor de themagroep AWI. Daarmee is helaas veel kennis en met name ook hun ervaringsdeskundigheid verdwenen binnen de
themagroep.
AWI heeft zich gelukkig weer kunnen versterken met nieuwe leden, die vanuit hun interesse en oprechte aandacht voor de problemen van de
doelgroep de taken hebben opgepakt.
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AWI zit in 2019 in een wat andere positie dan de andere themagroepen: er bestaat namelijk al een Armoedebeleid 2018-2021, dus aan de
vorming van beleid hoeft minder tijd te worden besteed. Bemoeienissen van AWI waren dan ook meer gericht op monitoren van de uitvoering
van dat beleid, waarbij helaas is geconstateerd dat aanmeldingen voor de zwemlessen voor kinderen van minima eind 2019 zijn opgeschort,
omdat het daarvoor gereserveerde geld op was.
Verder heeft AWI voortdurend aan de gemeente gevraagd om medewerking om een uitdeelpunt voor de voedselbank in Uden gerealiseerd te
krijgen. De afstand Uden-Veghel mag dan voor iemand in financieel goede doen geen bezwaar zijn, voor minima is het dat beslist wel. Helaas
heeft de gemeente na overleg met de beheerder van de voedselbank besloten hier niet aan mee te werken en na de fusie met Landerd de
situatie opnieuw te willen bezien.
Of deze op handen zijnde fusie ook de oorzaak is dat de gemeente haar toezeggingen op onze herhaalde verzoeken niet nakomt om een
vervolg te geven op de eerste ‘Armoedeconferentie’ die al in 2018 (!) is gehouden en tenminste jaarlijks herhaald zou worden, is ons niet
bekend, maar AWI betreurt dit zeer.
Wel is AWI ook dit jaar weer in staat gesteld om activiteiten voor kinderen van minima te verzorgen zodat zij mee kunnen doen met hun
vriendjes. Zo zijn er voor kinderen tot 12 jaar en hun ouders abonnementen voor ZieZoo en voor kinderen van 12-18 jaar abonnementen voor
Hemelrijk geregeld. Daarnaast zijn er voor kinderen van 4-18 jaar dagkaarten voor Uden on Ice beschikbaar gesteld en heeft het jaarlijkse
Kerstdiner kunnen plaatsvinden voor kinderen en hun ouders.
Op het gebied van arbeid is overleg gevoerd met de gemeente om functies binnen de gemeente nadrukkelijk beschikbaar te stellen aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een langdurig traject gebleken, maar eind 2019 heeft de gemeente toegezegd haar beleid
hieromtrent nadrukkelijker te formuleren.
Al met al was 2019 een overgangsjaar, waarin afscheid moest worden genomen van ervaren leden, vacatures moesten worden opgevuld en
nieuwe leden moesten wennen. Ook aan het opbouwen en uitbreiden van de contacten met leden van de doelgroep en met diverse
organisaties en instanties die te maken hebben met de doelgroep of die in de toekomst iets voor de themagroep zouden kunnen betekenen, is
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veel tijd besteed. We noemen hierbij Ons Welzijn, budgetcoaches van de gemeente, Kunst en Co, Picos Uden, Rotary, Udense Kracht, SOEP
Project Helmond en vereniging BUS.
Jaarverslag van de themagroep Jeugd en Onderwijs
De themagroep heeft zich in het eerste jaar als ASD-afdeling met de volgende thema's bezig gehouden:
- Het adviseren over en vervolgens monitoren van het opzetten door de gemeente van ‘De Wegwijzer’, de nieuwe toegang jeugd bij de
gemeente. Er zijn nog steeds wachtlijsten en personeelsproblemen. De gemeente investeert wel op de goede manier en er wordt hard
gewerkt om deze hiaten op te lossen.
Advies gegeven over het regionaal beleidsplan jeugd. Deze loopt van 2020-2023. Omdat het een regionaal beleidsstuk is, zijn er eerste
contacten gelegd met andere ASD’s
- Er is overleg geweest met het multi center en de jeugdagent met name over het jeugdbeleid en preventief handelen met betrekking tot het
drugsgebruik. De boa's hebben zeker ondersteunende taken in deze. Zij lopen ook in de weekenden mee met de politie, m.n. op
horecagebied. Daarnaast zijn ze vaker in de avonden op route. De wens is dat dit uitgebreid wordt. Preventie over drugs op basisscholen en
voortgezet onderwijs mag uitgebreid worden.
- Woonvisie, dit onderwerp heeft voor de themagroep zeker de aandacht en dan met name woningen voor 18-plus jongeren, zorgwoningen
en begeleid wonen voor jongeren.

-

Jaarverslag Themagroep Mensen met een psychische en/of verstandelijke handicap.
De groep is van start gegaan met slechts twee leden. Beiden zijn ook lid van cliëntenraad van GGZ Oost Brabant. Daar het een bijna
onmogelijke taak is om met slechts twee personen iets wezenlijks van de grond te krijgen, is steeds aangesloten bij andere themagroepen. Wij
waren zoveel mogelijk aanwezig wanneer de onderwerpen betrekking hadden op mensen die
- in psychische nood zijn of
- een verstandelijke handicap hebben of
- verward gedrag tonen waarvan de oorzaak ligt in het dakloos zijn, arbeidsongeschiktheid, medicijn-, drug- en alcoholgebruik of
problematische schulden.
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Vanaf onze start hebben wij ons gericht op de volgende speerpunten:
- doorontwikkelen van complexe zorg;
- onderzoeken waar regionaal kan worden samengewerkt;
- in regionaal verband de ondersteuning van verwarde personen verbeteren;
- krachten bundelen door elkaar te helpen en ondersteunen (mantelzorgers en zorgdragers);
- het stimuleren en inzetten van ervaringsdeskundigheid als aanvulling op het reguliere aanbod en
- samenwerken met organisaties als politie, Bemoeizorg, GGZ en de gemeenten.
Door de onderbezetting van de themagroep is slechts een klein deel hiervan opgepakt.
We zijn in gesprek gegaan met gemeentes en zorgorganisaties. Bij de gemeente Uden hebben wij in samenwerking met de afdeling
Maatschappelijke Dienstverlening een checklist opgesteld die moet leiden tot een sluitende aanpak voor de opvang van personen met verward
gedrag. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende bouwstenen:
1. inbreng ervaringsdeskundigen;
2. preventie en levensstructuur;
3. vroegtijdige signalering;
4. melding;
5. beoordeling en risicotaxatie;
6. toeleiding naar zorg en ondersteuning;
7. passend vervoer;
8. passende ondersteuning, zorg en straf en
9. informatievoorziening.
Er zijn diverse regionale bijeenkomsten bezocht voor transformeren en doorontwikkelen met de diverse ADS´s in de regio.
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Met de politie, Bemoeizorg, GGZ en de gemeente Uden hebben wij overleg om tot een convenant te komen waardoor de verschillende
disciplines (in gezamenlijkheid) adequaat kunnen handelen in crisissituaties. Aan het convenant wordt hard gewerkt, maar gezien de vereiste
zorgvuldigheid en de complexiteit van het onderwerp heeft het nog niet tot een eindversie geleid.
Wij hebben veel bijeenkomsten van de gemeente bezocht en veel onderwerpen besproken zoals:
- het nieuwe ontmoetingscentrum Germenzeel (IKC-Oost), waar naast twee scholen ook het wijkcentrum en een sporthal in komen;
- het ontwerp-centrumplan;
- de herinrichting van de Marktstraat;
- het project ‘Oog voor Elkaar’ waar wordt bekeken wat wij als gemeenschap voor elkaar kunnen betekenen, hoe we de samenwerking
kunnen zoeken met ketenpartners in de zorg en samen bekijken wat er al is en gebruik maken van elkaars talenten
Voor bijna al deze onderwerpen geldt dat wij graag schriftelijk advies uit hadden willen brengen wat echter helaas door tijdgebrek niet
mogelijk was. Gelukkig is gebleken dat met een mondelinge inbreng ook iets wordt gedaan.
We zijn bij bijeenkomsten geweest in de proeftuin in Oss waar onder andere “het huis van de Wijk” is gevestigd en hebben ons laten bijpraten
over de mooi initiatieven die daar zijn genomen en de gerealiseerde samenwerking tussen de diverse organisaties, die binnen de wijk actief
zijn.
In het najaar is de bezetting van de themagroep uitgebreid met de komst van de heer P. Vonk. Hij zal de rol van voorzitter op zich nemen.

Jaarverslag themagroep Senioren
In de eerste maanden van 2019 zijn we drukdoende geweest met het aftasten van de zaken die de bewoners in Uden bezig hielden, hoe daar
mee om te gaan en tevens ook het vormen van één blok naar de gemeente toe. Er werd vaak gepraat over en voor de Senioren, maar nu praat
men ook met Senioren.
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We hebben ons hard gemaakt voor het item ‘waardig ouder worden’. Hoe werd dit in Uden ingevuld en hoe zou het moeten worden. Het geld
wat ‘Den Haag’ hiervoor ter beschikking heeft gesteld moet op de juiste plek terecht komen en de uitvoering hiervan houden we ook
nauwlettend in de gaten.
Het beleidskader Wmo 2020-2023 heeft ook bij de themagroep Senioren de nodig aandacht gekregen en ons advies is in het totale advies van
ASD-Uden naar het College van B&W meegenomen. Het geheel zullen we blijven volgen, zowel de verordening als ook de uitvoering en waarbij
onze achterban een belangrijke rol speelt.
Afgelopen jaar heeft de gemeente ook het ambitiedocument Woonvisie gepresenteerd, hier zijn we nog druk mee doende wat ook dit jaar nog
de nodig aandacht en inzet zal kosten om een goede doordachte toekomstvisie op te zetten. Dit is hoognodig om het woonruimteaanbod
toekomst bestendig te maken.
Het Wonen dient ook afgestemd te worden met Zorg en Welzijn en niet alleen voor de Senioren maar dit dient ook de vergrijzing te overleven
waarbij verschillende disciplines met elkaar in overleg moeten zodat hun visies op elkaar aansluiten.
Er ligt voor ons Senioren en ook de andere themagroepen nog heel veel terrein braak, dus stropen we de mouwen op en treden de toekomst
met vertrouwen tegemoet.

Uden, maart 2020.

De voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Uden.
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