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Pieter Vonk

KORTE OMSCHRIJVING

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

Opening en vaststelling
agenda
Evaluatierapport van T.
van den Boogaart

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Er zijn geen bijzondere opmerkingen over de evaluatie van de
themagroep GGZ, iedereen kan zich vinden in de woorden van Theo.
In het algemeen waren er wel een paar opmerkingen:
Antoinette:
de samenstelling van de verschillende themagroepen zijn niet altijd
een goede een afspiegeling van de maatschappij.
Bij sommige themagroepen kan er een overlapping bestaan (bijv. GGZ
en Ouderen ivm met dementie). Er zou meer gebruik gemaakt kunnen
worden van elkaars kennis hierin, wat de uitkomst van de adviezen ten
goede kan komen.
Hoe is de stand van zaken m.b.t. de sociale kaart van Uden? Is er die al
of is die nog steeds in wording?
Ieder is het eens dat dit bij de gemeenten hoort. Landerd en Uden
moeten het initiatief nemen om een ASD op te zetten; natuurlijk
kunnen ze ons vragen daarbij te helpen. Dan kunnen we ook
makkelijker de gemeente bewegen om daarbij coaching te faciliteren.
Deze zijn niet besproken maar ter informatie bedoeld. Is reeds naar
Pieter Vonk
Gerrie gestuurd. Pieter zal zorgen dat Antoinette die ook krijgt.

3.

De fusie met Landerd

4.

Ontwikkelagenda (Opvang,
ondersteuning en zorg

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

1

5.

voor GGZ- cliënten) en AVE
(Aanpak Voorkomen
Escalatie, is de lokale
invulling daarvan).
Beschermd wonen

Pieter wil een klein eigen onderzoekje doen bij de buurtbewoners van
Chapeau op de Muntmeester. Dit om te kijken of de aanvankelijke
angst voor overlast terecht is geweest.

Pieter Vonk

6.

Corona tijd voor mensen
met GGZ problematiek.

Antoinette: Attentie voor de mensen met depressieve klachten in
Corona tijd en wegens Corona maatregelen. Vraag is wat voor rol wij
als ASD hier in kunnen spelen.

7.

Werving kandidaten voor
ASD.
Rondvraag

Antoinette zal stichting “Uniek” gaan benaderen om meer allochtone
mensen proberen te werven voor de ASD.

Antoinette
Verhagen

Gerrie stelt voor om (vertegenwoordigers van)wijkteams ook eens uit
te nodigen om te horen wat er speelt in de wijken. Zij zal kijken wie
daar evt. voor in aanmerking komt.

Gerrie v.d. Rijt
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