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Welkom
2.
JA
Evaluatie 1e jaar ASD
en rapportage

Bestuursvergadering ASD Uden
13 februari 2020
Mevr. Smits, Dhr. De Wind, Dhr. Vonk, Dhr. van Cuyk, Dhr. Spitters, Dhr. V.d. Steen, Dhr. Van
den Boogaart
Afwezig: Dhr. Dufornee, Dhr. Knoop

Mevr. Hubers

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN
Door mevr. Smits
Dhr. Van den Boogaart gaat 1e jaar bestaan ASD evalueren en
samenvatten in rapportage. Hiertoe heeft hij de beschikking
gekregen over de jaarverslagen van de themagroepen alsmede de
ASD-startnotitie waarin de doelstellingen beschreven staan.
De rapportage zal 14 mei gereed zijn voor presentatie tijdens de
Bestuursvergadering.
 Dhr. Van den Boogaart gaat o.a. praten met het dagelijks
bestuur en met de themagroepen (mogen desgewenst
conceptverslag inzien). Maar ook met contactambtenaren
dhr. Van der Steen (afdeling Maatschappelijke
Dienstverlening) en dhr. Voets (afdeling Ruimte) en de
wethouders Prinssen en Van Heeswijk.
 Wat ASD o.a. wil weten:
 Is de ASD op koers, hoe functioneert de ASD, staat de
organisatie, zijn de doelstellingen behaald, moet ASD haar

WIE DOET WAT
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Dhr. Van den
Boogaart
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doelstellingen bijstellen?
 Hoe is de bekendheid van de ASD, hoe zijn de ervaringen
van burgers en de wethouders met de ASD/suggesties?
 Hoe staat het met de kennis van het sociaal domein?
 Hoe is het met de autonomie en de slagvaardigheid van de
themagroepen?
 Hoe staat het met initiatief nemen vanuit de
themagroepen?
 Ledenwerving
 Verbeterpunten/manieren hoe tot verbetering te komen.
 Enz. naar inzicht en obv ervaring van de heer Van den
Boogaart.

3.

Notulen dd 19-122019 + actielijst

4.

Ingekomen stukken

14 mei moet rapportage gereed zijn
De werkzaamheden zullen 20-25 uren in beslag nemen, de
overeengekomen fee is € 500, zoals begroot.
Dhr. Spitters geeft aan dat het KLEIN Regionaal Overleg (OssBernheze-Landerd-Uden) moet zijn.
Folder komt opnieuw op de agenda. Zie verder: punt 8
De notulen worden vastgesteld en kunnen op de website worden
geplaatst.
 Post van Zorgbelang Brabant, uitnodiging 10-jarig bestaan.
Mevr. Smits neemt uitnodiging op 10 maart mee.

Mevr. Smits



Mail inzake scootmobiel van Cliëntenraad Oss Welzijn. Valt
onder bedrijfsvoering, niet onder taken ASD. Wel een
aandachtspunt voor ASD; mevr. Smits zal dit meenemen in
het Klein Regionaal Overleg.

Mevr. Smits



Raadscommissie: de heer Wouters/griffier heeft mevr.
Smits gevraagd of ze aanwezig zal zijn bij een volgende
vergadering. De evaluatie ASD-Uden (rapportage van de
heer Van den Boogaart (zie: punt 4)) wordt gezien als

Mevr. Smits

Mei 2020
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waardevolle inbreng. Mevr. Smits zal derhalve de
Raadscommissievergadering in mei 2020 bijwonen.


5.

Mededelingen/ANBI

6.

Themagroepen
lopende zaken

Mevr. Smits heeft ASD-Landerd geïnformeerd dat er nog
plaats is voor 4 mensen bij de communicatietraining van
mevr. Conradi/Zorgbelang op maandag 17-02-2020.
 Gemeente: Mevr. Schoenmaker vervangt mevr. Van de Rakt
(WMO & Regio) tot nader order.
 ANBI-status: voorlopig geen meerwaarde dus wordt niet
aangevraagd.
Senioren, dhr. De Wind.
 Contact gehad met alle seniorenbonden (i.e. Senioren
Belang Uden, KBO Odiliapeel en de Prot. Christ.
Ouderenbond).
 LSV (Lokale Senioren Vereniging) wordt weer actief.
Dhr. Van der
 Al op 10-10-2019 is er via email contact gezocht met
Steen
ambtenaren Wonen en Maatschappeleijke Dienstverlening,
maar betreffende ambtenaren zijn er niet meer. Dhr. van
der Steen vraagt de email alsnog aan hem toe te zenden.
GGZ/verwarde personen, de heer Vonk.
2020 is een overgangsjaar inzake de Wet Verplichte GGZ (Wvggz);
Gemeenten weten nog niet veel hieromtrent.
Ambtenaar mevr. Van de Hoek ziet gedwongen hulp als
verbetering.
In haar ‘Woonvisie’ heeft de Gemeente een aantal zaken nog niet
uitgediept:
 ‘40% beschermd wonen naar de wijk’.( AREA idem.)
 Volgens lokale AVE (Aanpak voorkomen escalatie) kunnen
Boa’s en bewoners signalering doen, politie en
maatschappelijk werk kunnen melding doen. De vraag is of
hier protocollen voor zijn en of de GGZ hierin niet
betrokken dient te worden.
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8.
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10.
11.
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Werkgroep Woonvisie Mevr. Smits: zal voorzitters themagroepen mailen of ze zitting
/Centrumvisie
willen nemen in een werkgroep Woonvisie/Centrumvisie.
Voedselbank
Themagroep Armoede, Werk & Inkomen zet thema Voedselbank
Uden weer op de agenda.
ASD wil graag eerst een deugdelijk advies: hoeveel verzoeken
hiertoe zijn er? Hoeveel mensen/gezinnen uit Uden betreft het?
Wat zijn de voor- en nadelen van een steunpunt in Uden? Zijn er
andere oplossingen, zoals bijv. kant-en-klare pakketten leveren?
Enz.
Folder bij
Dagelijks Bestuur ASD heeft hierover gesproken en stelt de vraag
Beschikkingen
of het handig is om een folder toe te voegen als er een negatieve
beschikking wordt afgegeven door de gemeente. Besloten wordt
om geen folder mee te laten sturen.
Over folder zelf en verspreiding daarvan wordt nog nagedacht.
Verder is de vraag of ASD (op de juiste wijze) wordt vermeld op de
site van de gemeente Uden. De heer Van der Steen laat corrigeren
indien nodig.
Rondvraag
Geen vragen.
De heer Vonk geeft aan niet aanwezig te zijn bij de vergadering van
10-03-2020.
Sluiting
Om 21.40 uur sluit mevr. Smits de vergadering.

Dhr. Dufornee

Dhr. Van der
Steen
Allen
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24.
25.
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