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René van der Velden

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN (besluiten graag duidelijk
omschrijven en in kolom 2 “JA” vermelden)
Chris opent de vergadering.
- Agenda: Mededelingen vanuit Jenny namens bestuur.
- Vragen over Jeugdzorg aan de gemeente.
- Rondvraag.
Mededeling Chris:
Contact met Lian is over gemaild, in afwachting hiervan.
- Het contact met Budgetconsulent (Lian) is via mail verstuurd. We zijn nog in
afwachting van een reactie
Mededelingen.
Mededelingen Jenny:
Contactpersoon.
- De contactpersoon vanuit de gemeente is Marcel v.d. Steen. Die zal worden
vervangen, maar het is nog niet bekend is wie dat wordt?
P.R.
- P.R. (Public Relations) voor de Advies Sociaal Domein (ASD) is noodzakelijk. De
bekendheid van de ASD is er niet / onvoldoende. Christa Langenberg kan hierin iets
betekenen, ze zou hiertoe bereid zijn. Ze zal bij de bestuursvergaderingen
aanschuiven. Hierin wordt bekeken op welke wijze er meer PR gedaan kan worden,
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Evaluatie
Theo v.d.
Boogaart.

-

-

Werkwijze D.B.

-

Samenvoeging.

-

bijvoorbeeld via TWITTER, de krant, Udens Weekblad en de website van de gemeente
Uden. Ze heeft de taak te onderzoeken op welke wijze dit het meest effectief kan.
Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er input vanuit de andere themagroepen binnen
de Adviesraad Sociaal Domein komt komst.
Ze dient input te krijgen (gevoerd te worden) met “oneliners” thema’s en afspraken,
zodat die pakkend publiek gemaakt kunnen worden. Algemene conclusie, welke ook
in de evaluatie vanuit Theo vd. Boogaart gesteld werd, is dat de ASD onvoldoende
zichtbaar en herkenbaar is. Dit wordt algeheel gedeeld binnen de themagroep
Jeugd/Onderwijs J/O).
De evaluatie Adviesraad Sociaal Domein 28 mei 2020 van Theo vd Boogaart dient
gelezen en becommentarieerd en geprioriteerd te worden door leden van de ASD J/O
door, Dit komt terug zodat ook in de PR en het bekend maken van de ASD meer beeld
en duidelijkheid komt over onze activiteiten ASD J/O.
De evaluatie zoals die gemaakt is door Theo v.d. Boogaart dient iedereen te lezen. De
volgende bijeenkomst komen we hierop terug. Jenny wil ene een extra
bestuursvergadering organiseren om deze evaluatie te bespreken. Vanuit alle
themagroepen dient er een prioritering van actiepunten te komen. Onze themagroep
bespreekt dit op 02-11-2020 tijdens onze volgende vergadering.
De verstrekking van interne informatie van de ASD themagroepen is op dit moment
gestroomlijnd via de voorzitters van deze themagroepen. In principe worden die bij
afwezigheid niet vervangen. Dit maakt dat er geen continuïteit is als een voorzitter
twee 2 vergaderingen mist. Dit aandachtspunt wordt besproken in de
bestuursvergadering.
Toekomstige samenvoeging gemeente Landerd en Uden. Dit betekend dat er ook een
nieuwe samengestelde ASD komt. Hierover zijn de gesprekken gestart. Er is een
eerste contact gelegd en de structuren van de 2 verschillende ASD’s zijn er. Er is een
verschil van aanpak en werkwijze. Er is momenteel nog sprake van een sentiment
over de overbrugging van die verschillen, omdat de “overname” anders niet succesvol
gaat worden. Dit sentiment tussen een grote ASD en een kleine is duidelijk. Uden kent
25 leden, Landerd telt 8 leden. Men wil met bemiddeling van Zorgbelang Brabant tot
een verdere ontwikkeling van de fusie komen.
De Visie + Missie, samenvoeging gemeente Landerd/ Uden dienen eerst uitgewerkt te
worden. Hiervoor is het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant P.O.N. benaderd.
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Genia heeft een 19-tal vragen opgesteld en die worden doorgenomen. We spreken af
om deze vragen te bespreken, herschrijven, en ze ieder persoonlijk door te nemen
met eventueel op- of aanmerkingen via onze email. Dan kunnen die gestuurd worden
naar Marcel v.d. Steen en Marja Ignatius.
De vragen worden in een apart WORD –document opgesteld en eerst onderling
verspreid, voordat ze in deze notulen worden opgenomen.
Is het nuttig om Jolanda van. Gerwe-Kuijpers van JOIN-US uit te nodigen en te
bevragen over de werkwijze en activiteiten in de gemeente Uden.  Ilona doet dit en
nodigt uit voor de 7 december 2020 vergadering.
Lian Strik (Budgetconsulent) nogmaals uitnodigen  Chris neemt dit op zich met een
cc naar Jenny.
Project Maatschappelijk MOOI (mede vanuit AREA, gemeente Uden, Laverhof,
Connect Wonen, LabyrintZorg&Werk) staat op de agenda  aandacht vanuit Genia
en Hans.
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