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Adviesraad Sociaal Domein
14 mei 2020, Skype
Mevr. J. Smits, Dhr. B. Dufornee, Dhr. Ch. Knoop, Dhr. N. van Cuijk, Dhr. H. de Wind, Dhr. J.
Spitters, Dhr. P. Vonk, Dhr. M. van der Steen (Gemeente), Dhr. W. Voets (Gemeente), Mevr. T.
Hubers

Mevr. T. Hubers

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

De voorzitter heet iedereen welkom tijdens deze 1e Skypevergadering (vanwege het Corona-virus).
Geen aanvullingen.
Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

Gemeente
In week 21 neemt de Gemeente besluiten inzake fysiek
vergaderen in tijden van Corona. Dhr. van der Steen houdt ons op
de hoogte m.b.t. vergaderen in het gemeentehuis.

Dhr. Van der
Steen
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Ongevraagd advies
De ASD heeft de Gemeente geadviseerd om nader onderzoek te
doen naar de oorzaken van de relatief grote impact van het
Coronavirus in omgeving Uden.
(Udens Weekblad wil daar graag een stuk over schrijven.)
Dhr. van der Steen verwacht niet dat de Gemeente zelf
onderzoek hiernaar gaat verrichten. Wellicht GGD. Hij gaat
navraag doen over de stand van zaken en koppelt t.z.t. terug.
Afspraken met Dhr. Van de Boogaart
Gesprek met Dhr. van der Steen heeft inmiddels plaats gehad.
Dhr. Dufornee gaat contact opnemen met hem en Mevr. Smits zal
dat doen vanuit themagroep Toegankelijkheid.

6.

7.

Ja

Kascontrole

Woonvisie

Vervanging Dhr. Van der Steen
Aangezien zijn vervanger nog niet is aangesteld en Dhr. Van der
Steen een warme overdracht belangrijk vindt, zal hij vooralsnog
aanblijven als eerste contactambtenaar voor de ASD.
Dhr. van Cuijk heeft Dhr. Dufornee en Dhr. Spitters gevraagd in de
kascommissie plaats te nemen i.v.m. kascontrole, zodat de
jaarrekening, de jaarcijfers, jaarverslagen enz. tegelijkertijd naar
het subsidiebureau van de Gemeente kan op 01 juli 2020. Zij
komen 20 mei bij elkaar.
Mevr. Smits begint met excuses aan Dhr. de Wind; zij had
achteraf gezien meer druk op inbreng ASD op Woonvisie
(Gemeente) moeten zetten.
18 mei a.s. om 09.30 uur is er een vergadering inzake Woonvisie;
het Bestuur van ASD kiest voor fysiek vergaderen en Mevr. Smits
zal om een grote ruimte vragen die door de Gemeente
beschikbaar wordt gesteld.

Dhr. Van der
Steen

Dhr.
Dufornee???
Mevr. Smits

Dhr. van Cuijk,
Dhr. Dufornee,
Dhr. Spitters

01 juli 2020

Mevr. Smits
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8.

Lopende zaken
themagroepen

De zienswijze is geanonimiseerd aan allen verzonden met als doel
aanpassingen in de Woonvisie.
Namens de Gemeente zullen Dhr. Y. Zandvliet en Mevr. I. van
Lankveld (afd. Ruimte) aanwezig zijn.
Volgens Dhr. de Wind zou Mevr. J. van der Hoek (Sociaal Domein)
ook aanwezig zijn
Dhr. van der Steen: ook al zijn er vakspecialisten van diverse
afdelingen bij betrokken, de Woonvisie komt voort uit afd.
Ruimte (niet uit Sociaal Domein.) Derhalve zullen er alleen
mensen van afd. Ruimte bij de vergadering aanwezig zijn.
Dhr. de Wind stelt dat er geld beschikbaar komt door Ministerie
van VWS voor Wonen & Zorg. Dhr. van der Steen vraagt of dit
geld niet uit de WMO komt en geeft aan dat het zinvol kan zijn als
Dhr. T. Oomen (WMO-gerelateerd) aanschuift bij de Woonvisievergadering van 18 mei. Dhr. de Wind gaat hierover bellen met
Weth. Prinssen.
Dhr. Spitters meldt zich af voor deze vergadering.
Armoede-Werk-Inkomen: de reactie op de evaluaties van het
Armoedebeleid en de Pilot Vroegsignalering is verstuurd en
ontvangen door de Gemeente. Hij heeft telefonisch
kennisgemaakt met Mevr. A. van Hunsel (nieuw Hoofd
Maatschappelijke Dienstverlening) en persoonlijk met mevr. L.
Strik (nieuwe Beleidsambtenaar Armoedebeleid).
AWI is in gesprek met Rotary over sponsoren maandverband voor
de Voedselbank.
Daarnaast wordt de mogelijkheid om ondersteuning te bieden
aan Udens initiatief “Oost kookt voor Oost”onderzocht. Dit
initiatief biedt maaltijden tegen lage vergoeding aan aan mensen
die niet in staat zijn zelf te koken of boodschappen daar voor te
doen.

Dhr. De Wind
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Jeugd en Onderwijs: Dhr. Knoop heeft geen aanvullingen. Door
‘Corona’ heeft e.e.a. vertraging opgelopen. Mevr. M. Ignatius zal
gevraagd worden aanwezig te zijn tijdens een volgende
vergadering.

Dhr. Knoop

Mensen met een handicap: Dhr. Vonk geeft aan a.s. maandag
tijdens de Woonvisie-vergadering het onderwerp ‘beschermd
wonen’ te bespreken.
Senioren: Dhr. de Wind zal afspraak met Weth. Prinssen en Dhr.
Oomen (beleidsmedewerker) verschuiven om bij vergadering
Woonvisie aanwezig te kunnen zijn.
Deze afspraak zou gaan over met name geldelijke ondersteuning
van Ons Welzijn/Mee/BrabantZorg/Ouderenadviseurs.
Dhr. de Wind benadrukt nogmaals dat ASD (te) laat bij de
Woonvisie betrokken is. Hij ziet graag dat het gevraagde en
ongevraagde advies/expertise van de ASD (alsnog)wordt
meegenomen.

9.

Social Media

Dhr. De Wind

Toegankelijkheid: geen aanvullingen.
ASD wil social media vaker inzetten om meer naamsbekendheid
te krijgen en daarmee meer mensen te kunnen bereiken en
betrekken. Tevens wil ASD bekender worden bij andere
belangenorganisaties.
Op de verschillende media kunnen we aanstippen waar ASD mee
bezig is zonder teveel inhoudelijke informatie te geven.
Dhr. Knoop stelt voor hiertoe met het Bestuur een document op
te stellen waarin duidelijk begrensd wordt wat wel en wat niet
voor publicatie geschikt is, via welke media en wie op de diverse
media-kanalen van de ASD mag posten. Is van belang voor Dhr. H.
Nierop, die hiermee bezig is, maar zeker ook om privacy van
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10.

Rondvraag

11.

Sluiting

betrokkenen te garanderen.
Mevr. Smits geeft aan dat dit punt op de volgende vergadering
terugkomt.
Dhr. Dufornee: de “Zoom”afspraak met Mevr. van Hunsel haar
team staat gepland voor 15 mei 10.30 uur. Doel is kennismaken
van haar team met een aantal bestuursleden van ASD.
Om 21.30 uur sluit Mevr. Smits de vergadering. Datum volgende
vergadering 16 juni om 19.30 uur.

Mevr. Smits
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