BESTUURSVERGADERING
BIJEENKOMST GEHOUDEN OP:
AANWEZIG IN DE VERGADERING:

VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR:

NR. BESLUIT KORTE
OMSCHRIJVING
1.

24-09-2020
in De Eigen Herd 13.30-15.30
Mevr. J.Smits, Dhr. N.van Cuijk, dhr. H.de Wind, dhr. B.Dufornee, dhr. J.Spitters, dhr.
M.van der Steen (gemeente) dhr. W.Voets (gemeente) mevr. M.van den Berg-Schoofs
(notulist)

Mevr. M.van den Berg-Schoofs
IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

Dhr. van der Steen trakteert voor zijn verjaardag half jaar
geleden!!! Met dank.

Welkom

2.

Prioritering +
vaststellen agenda

Door mevr. Smits welkom aan allen en speciaal aan dhr.
Voets
Toch door laten gaan ondanks dat dhr. Vonk en dhr. Knoop
niet aanwezig konden zijn.
-Opmerkingen van de senioren nav gisteren.
-Marktstraat - lopende zaken
-Toegankelijkheid
-Warmte o.a. Odiliaflat
-Aanvullende subsidie
Agenda vastgesteld
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3.

4..

5.

Notulen + actielijst
16 juni 2020
Ingekomen stukken

Mededelingen

dhr de Wind ziet zijn naam graag zonder zonder t
actielijst
Dhr. Voets wil graag notulen en actielijst
- Brief gemeente afhandeling subsidie 2019 ASD +
AWI
- Brief gemeente deelname adviesgroep Centrumvisie
(wie gaat dit doen?) 1 afgevaardigde - dhr. Dufornee
wil dit doen. dhr Spitters terugkoppelen
- Brief gemeente aanvulling subsidieaanvraag 2021.
Dhr. van der Steen: Als alle stukken zijn ontvangen
wordt door het subsidiebureau en dhr. van der Steen
geïnformeerd is, doet hij dit samen met zijn opvolger
volgend jaar. Hij biedt de zekerheid continuïteit
richting de ASD dat hij dit blijft doen. Ook ivm met de
samenvoeging.
-

Vanuit de gemeente
dhr. van der Steen: Nieuwe jaar vanuit WMO/Zorg
niets gehoord. Wel ambtelijk geïnformeerd door
Mevr.van de Acker: mbt Arbeidsmigrantenbeleid. In
het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is er een
bijeenkomst. De ASD krijgt hier een mail/brief over.
Moeten we hier iets mee doen?
Kennismakingsgesprek met ruimte en er was
behoefte aan een contactpersonenlijst. Hoe is dat
ervaren?
dhr. van Cuijk: een begin maken met het elkaar leren
kennen vanuit de ASD.
Huisvesting: ligt bij dezelfde collega. Een email
sturen mag gerust.

secr.
dhr.Dufornee
dhr.Spitters

gemeente

ASD
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-

-

-

6..

Lopende zaken uit
de themagroepen

Welke mensen zitten waar? Wie kunnen we
uitnodigen voor een thema avond
Er was nogal wat onbekendheid en wat de rol van de
ASD is.
dhr. de Wind heeft het uitgelegd. Hij heeft nog een
vraag over de afdeling Ruimte. Hij ziet alles nog
ruimer
Dhr. Voets: er komen veel personele veranderingen.
Hij is geen verkeerskundig medewerker meer. Voor
toegankelijkheid wordt dhr. van Heijst.
Het team is onderverdeeld in 3 teams Inrichting,
Ontwikkeling en Dienstverlening. Draait al 3 jaar.
De lijst van functionarissen is in ontwikkeling.
dhr. van Cuijk: aanvullende subsidie. Wij hebben in
de begroting geen budget voor de ontwikkelagenda .
Hij heeft een aanvullende subsidie van 5000,aangevraagd.
Dhr. de Wind heeft vraag Sociaal Domein. Mevr.
v.d.Rakt is met pensioen maar geen groots afscheid.
Is klein gevierd. Nu is ze weg en hoe gaat dat verder.
Krijgen we daar ook een lijst van?
Antwoord dhr. van der Steen: eerst de poppetjes op
de goede plek. Er speelt heel veel i.v.m. de fusie.

- De vraag aan alle themagroepen: het
evaluatierapport van dhr. v.d. Boogaart behandelen
in de themavergadering. Dit wordt dan in een aparte
bestuursvergadering besproken.
- Senioren: Men had niet meer het idee waar zijn we
mee bezig? Zaken uitgesproken en de leden willen
graag mouwen omhoog en ervoor gaan. Het zijn

gemeente

Themagroepen
dhr. Dufornee

Allen
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doeners.
- Advies op Beleidszaken: hoe pakken we dat in de
praktijk aan. Gezamenlijk. Vanwege de corona
natuurlijk op laag pitje.
In Odiliapeel wordt het door het bestuur van de KBO
veel opgelost. Dat typeert wel iets.
Juist nav de kwetsbaarheid voor de senioren met de
wethouders in gesprek. Hoeft niet live.
Verbinding met de achterban. KBO en
ouderenorganisaties.
- Woonvisie staat niet op de agenda bij de PCOB
Dorpsraad Volkel wordt niet genoemd als Woonvisie.
Is onze opzet wel de meest ideale zoals het bedoeld
is?
Je hebt wel directe contacten in kleinere
gemeenschappen. Het gaat daar heel snel.
Kleine initiatieven meenemen naar de
themagroepen. We moeten proberen elkaar te
voeden. De resultaten zijn niet altijd wat je wilt. Mevr.
van de Langenberg is gevraagd bij de ASD voor PR
- Communicatie kon niet aanwezig zijn.
De Odiliaflat is van AREA. Er wonen alleen maar
senioren.
dhr. Spitters vraagt zich af hoe en wat er aan acties
zijn ondernomen. Dat is nou net de clou vindt dhr.
van Cuijk.
dhr. van der Steen: De Bosbes en de Kruisbes is ook
van AREA. We moeten ons op AREA richten, maar
wij als ASD hebben daar niets mee te maken. We
kunnen onze zorgen wel uitspreken want het is wel
een gedeelte van onze doelgroep.

afspraak secr.
met
vertegenwoordi
ger
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De tweede golf is wel erg dichtbij: zaken aanpakken.
Stel de vraag. De partners uitnodigen in de
themagroep. Bewonersraad met de ASD. Diverse
woningen zijn niet geschikt of toegankelijk voor
jongeren. Signalen zowel bij gemeente als AREA
neerleggen. Wie?
Dhr. Dufornee worstelt met dezelfde problemen in
zijn groep. De eerste stap is heel moeilijk. Het
probleem bij de Odiliaflat was bij hem al bekend
doordat hij er op af gestapt is. We zitten niet op
strategisch beleidsniveau.
Wat kunnen we nou doen. Naar de samenvoeging
toe : willen we meer dan wat er gebeurt.
Dhr. Voets vraagt naar de Adviesraad Landerd. Zij
zijn met zijn 8-en.
Na de samenvoeging: “Samen verder”.
De AWI is niet bij elkaar gekomen. De
vraagverlegenheid is een groot probleem. Mevr.de
Haas is consulente en gaat naar de mensen toe.
Geluid in de publiekshal in het gemeentehuis is
verschrikkelijk. Wordt meegenomen door dhr. van der
Steen in werkoverleg.
GGZ:Regionale ontwikkelagenda mensen met een
psychische kwetsbaarheid. Hier is een advies over
uitgebracht, nog geen reactie. Mevr. Verhagen sluit
aan.
Toegankelijkheid: Marktstraat. Hier is veel
onduidelijkheid. Eenduidig regime in wording. Voetfiets- erven.
Marktstraat is erf. Daar loopt alles door elkaar heen.
Van 11.00 - 18.00 gaat het centrum dicht. Ook voor

bewonersraad
Dhr.vd Peppel
en
Dhr.van Vugt
over
huisvestingspro
blematiek.

z.s.m.
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7.

8.

Advies deelname
van
gemeente aan
‘betere toegang van
het sociaal domein’

Samenvoeging
Landerd - Uden

-

-

fietsers. Van Sacramentsweg via Zeeman mag je wel
fietsen.
De bocht bij Florijn heeft nog aandacht.
De Markt moet gelijkvloers blijven ivm met markten
en kermis. Dit zijn historische rechten.
De geleidelijnen komen in de Marktstraat. Ze worden
erin geslepen. Gesprekken met Dhr. Bouquet met
een ontwerper (landschapsarchitect) liepen goed.
Op een stukje kunnen ze 60 cm niet waarmaken.
Tussen de bloembakken komen fietsenstallingen. In
een bepaalde kleur bestrating mag de uitstalling
komen.
dhr. Dufornee: is aan de orde geweest in de
themagroep
Senioren: hot item.
Wel evaluaties houden.
Klanttevredenheidsonderzoek. Overkoepelend
thema voor alle groepen.
Dhr. Spitters: Stuk over 2019 nog niet binnen.
Opvolger van Mevr.van de Rakt. Dhr. van der Steen
stelt de vraag aan zijn teamleider na binnenkrijgen
van een mail van ASD.
Advies schrijven naar de voorzitters ter beoordeling.
De secretaris heeft de werkzaamheden neer moeten
leggen. Mevr. Koning is voorzitter. Dhr. Pepping is
secretaris geworden. Het proces laten lopen met
externen. Volgende maand gesprek. Hoe zien zij het
voor zich? Al de thema’s gaan daarbij een rol spelen.
Dhr. van Cuijk vraagt naar de samenstelling van de
gemeenteraden. Dhr. van der Steen: Er zijn

Secr.
Themagroepen

Dhr. Dufornee

z.s.m
Bestuur
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bestuurlijke werkgroepen (o.a. beide
gemeentesecretarissen), ambtelijke, gemixte enz.
1x in de maand beide colleges van B&W. bij elkaar.
Zo volledig mogelijk.1x in Uden 1x in Landerd. We
moeten de ambtenaren erbij betrekken en
Communicatie. Het wordt een goede opdracht voor
het komende jaar voor opvolger dhr. van der Steen.
Eenmalige incidentele budgetten en permanente
structurele budgetten.
Modelverordening burgerparticipatie. Krijgen we na
een email van de secretaris. Voor de opvolger.
secr.
9..

Rondvraag

-

Dhr Spitters: Jeugdloket. Hoe loopt het daarmee?
Wegwijzer Toegang Jeugd. Weet dhr. van der Steen
niet. De wethouder heeft extra inzet gepleegd om de
wachtlijsten minder te laten worden. De wachtlijsten
zouden verdwijnen of minder worden. Stuur email
met de vraag via dhr. C. Knoop.
- Mevr. Smits: Er is een beleidsambtenaar armoede, is
er ook iemand voor Senioren? Dhr. van der Steen
weet dit niet. Email
- Jaarplanning: doen we daar iets mee? 58 punten.
Anders zonde van het werk.
Agendapunt volgende vergadering van maken.
- Omgevingsvisie is ook overkoepelend nieuwe wet
december 2020.
Iemand uitnodigen voor de themavergaderingen via
dhr. Voets. Hij informeert bij dhr. de Vries.
- Etentje wordt opgeschoven.

secr.

secr.

dhr. Voets
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10.

Sluiting

Flyer over eenzaamheid opgeven aan dhr. Dufornee

15.30 u.
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