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Adviesraad Sociaal Domein Uden
15 oktober 2020, Eigen Herd
Mevr. J. Smits, Dhr. J. Spitters, Dhr. B. Dufornee, Dhr. P. Vonk,
Mevr. T. Hubers (notulist)
Dhr. H. de Wind, Dhr. Ch. Knoop, Dhr. N. van Cuijk, Dhr. M. van der
Steen (gemeente), Dhr. W. Voets (gemeente), Mevr. Ch. Van de
Langenberg (burgerlid CDA)

Mevr. T. Hubers

NR. BESLUIT KORTE OMSCHRIJVING IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN WIE DOET TERUGKOPPELING
en/of BESLOTEN
WAT
OP DATUM
1.
Welkom
Mevr. Smits heet iedereen welkom en
verzoekt dringend alle Corona-maatregelen
in acht te nemen.
Corona is er tevens de oorzaak van dat een
aantal genodigden niet aanwezig is,
waaronder de contactambtena(a)r(en).
2. Ja
Prioritering + vaststellen Vastgesteld.
agenda
3.
Notulen + actielijst d.d. Definitieve notulen nog niet ontvangen.
Mevr.
24-09-2020
De voorzitter neemt contact op
Smits
met MvdB/notulist
4. Ja
Ingekomen stukken
Geen.
Dit agendapunt komt in het
vervolg NIET meer op de agenda. Zijn er
stukken, dan worden deze doorgestuurd
naar de betreffende themagroep/persoon.
5.
Mededelingen
 Vanuit gemeente.
Geen mededelingen.
Per 01-01-2021 komt er een vervanger
voor dhr. Van der Steen. Hierover is
nog veel onduidelijk, mede door de
komende fusie. Ook de fusie van ASD
Uden met ASD Landerd speelt hierin
een rol. Mogelijk is daardoor in 2021
meer inzet van de contactambtenaren
nodig.
 Aansluiten wethouder(s) in
vergadering/bestuurlijk overleg; zie
punt 9
 Presentatie netwerk van
Mevr.
voorzieningen; Mevr. Inge
Smits
Dekkers/Monique Sepers willen op 16
december een presentatie geven van

6.

Jaarplanning

7.

Communicatie

de pilot die loopt in de wijken Melle,
Vijfhuis, Bogerd en in Odiliapeel. Doel:
in wijken meer sociale cohesie.
Achterliggende gedachte: minder
zorgvragen naar de Gemeente.
Voorkeur ASD: hoe meer
geïnteresseerden aanwezig hoe beter.
Presentatie desnoods in
bestuursvergadering.
Mevr. Smits neemt contact op met
mevr. Deckers.
 Presentatie omgevingswet (treedt W. Voets
in werking 01 januari 2022);
Dhr. Voets/afd. ruimte gaat dit regelen,
collega de Vries wil virtuele presentatie
geven. ASD zal met data komen, met
voorkeur voor de avond.
Wat ASD betreft moet
‘toegankelijkheid’ hierin meegenomen
worden.
Tevens is het zaak het convenant wat
wij nu hebben met de (afdeling Ruimte
van de) gemeente dan ook terugkomt.
Tot grote spijt van de ASD is er in 2020 niet Gemeente
veel met de van de gemeente ontvangen / M. van
jaarplanning gedaan.
der Steen
Hoofdreden: Corona.
Naar verwachting ook in 2021 weinig actie
door verkiezingen, fusie etc., waardoor er
geen grote beleidsstukken verwacht
worden.
Toch is –gelet op de voordelen die de ASD
daarin ziet- het verzoek aan onze
contactambtenaren een jaarplanning voor
2021 te maken. Wel in compactere vorm
dan die van 2020.
ASD moet meer bekendheid krijgen, zeker Mevr.
ook na de fusie. Mevr. Van de Langenberg Smits
wil hier wel een rol in vervullen op het
gebied van ‘vullen’ social media (Facebook,
Twitter, Instagram, blog etc.) met
nieuwtjes en info van- en over ASD.
Haar opnieuw uitnodigen voor volgende
vergadering.
Grote uitdaging is het maken van content:
wie gaat er stukken schrijven?!?
Dhr. Dufornee wil redigeren, de afdeling
Communicatie van de gemeente kan hierin
mogelijk ook een rol spelen.
Mevr.
Voorlopig voorstel: Mevr. Smits wordt
Smits
geïnterviewd door mevr. Temmie van
Uden, hoofdredactrice van het Udens

8.

9. Ja

Ja

Weekblad (UW). Ze gaat voorstellen om
ASD met regelmaat een stuk in het UW te
laten plaatsen. Eerst een algemeen stuk
met bijvoorbeeld het interview
(doorplaatsen op Kliknieuws?) en
vervolgens content over en door de
themagroepen. Wellicht kan Mevr. Van de
Langenberg hier ook een rol in vervullen,
als contactpersoon UW?
Vraag: publiceren wij op de
gemeentepagina of juist niet?!?
Korte terugkoppeling Wethouder Prinssen constateert dat er in
(telefoon)gesprek
2020 geen inhoudelijk bestuurlijk overleg is
wethouder Prinssengeweest tussen ASD en gemeente. Hij (of
Mevr. Smits
wethouder Van Heeswijk) wil graag
aansluiten bij vergadering zodra dit i.v.m. Mevr.
corona weer mogelijk is.
Smits
Mevr. Smits merkt op dat ambtenaar Van
der Steen hiervoor altijd de agenda
opstelde. Nu zal ASD dit doen.
Over 2021 geeft wethouder Prinssen aan
dat er geen nieuw beleid meer zal worden
geformuleerd. Passen op de winkel.
Lopende zaken uit de -Om ook de themagroepen op de hoogte te Notulist
themagroepen kruisverb houden van de actualiteit zullen de notulen
anden
vanaf heden na het wijzigen en aanvullen
hiervan door de diverse bestuursleden
ONDER EMBARGO doorgestuurd worden Allen
naar de themagroepen.
Routing: notulen opstellen ca 1 week Aanvullen/wijzigen bestuursleden ca 1
week - Doorsturen.
-Als de voorzitter van een themagroep niet
aanwezig kan zijn bij een
bestuursvergadering, dan mag deze een
vervanger aanwijzen zodat er geen
vertraging ontstaat in de
informatieoverdracht naar de leden van de Mevr.
themagroepen.
Smits/ Dhr.
-Diverse notulen staan nog niet op de site. Spitters
Mevr. Smits stuurt deze door aan dhr.
Spitters die ze op de site plaatst.
Dhr.
-Kunnen notulen enkel vanuit de
Dufornee
vergadering gepubliceerd worden of kan
dat ook tussentijds. Dhr. Dufornee zoekt
uit.
Senioren - dhr. De Wind (vragen ontvangen
via e-mail)
 Zijn er ambtenaren die belast zijn
met seniorenbeleid?
 Is het woord WMO-raad nu op alle Dhr.

fronten vervangen door ASD-raad (op Dufornee
de site van de gemeente Uden, maar
ook in de gemeentegids als deze nog
bestaat)?
Check bij afd. Communicatie van de
gemeente.
Armoedebeleid, Werk en Inkomen- dhr.
Dufornee
 Grote wens is om het uitdeelpunt
voedselpakketten weer naar Uden te
krijgen.
Korte termijn: in het kader van
‘corona=minder bewegingen’ gaat er uit
naam van het bestuur van ASD een brief uit
naar de gemeente met dit verzoek.
Lange termijn: ander systeem, bijvoorbeeld
zoals in Gemert (gewoon geld geven
waarmee mensen zelf inkopen kunnen
doen bij de supermarkt)?
 Kerstdiner 2020 gaat niet door. Aan
de wethouder wordt gevraagd het
beschikbare bedrag om te zetten in
kledingvouchers waarmee ontvanger
zelf kleding kan kopen bij bijvoorbeeld
C&A, Houtbrox, Paerdestal of Hema.
 Ca € 11.000 beschikbaar voor ca.
700 mensen onder de 18.
 Dhr. Dufornee zit namens ASD in
Centrum Visiegroep.
De secretaris heeft dit 2 weken geleden via
e-mail medegedeeld aan gemeente.
 De themagroep wil de gemeente
aanmoedigen na de fusie meer werk te
maken van samenwerking met de
verschillende organisaties op het
gebied van armoede.
 De Armoedenetwerkbijeenkomst
van 21 oktober 2020 ging niet door.
Wachten is op nieuwe datum.
GGZ/verwarde personen - Dhr. Vonk
*2020-2023 Regionaal besluit inzake
psychisch kwetsbaren ontvangen:
beleid volgt, maar lokaal (Uden) moet
de eigen gemeente alles op orde
hebben.
Ontwikkelagenda is een theoretisch
verhaal, hoe ga je dit invullen? De
Dhr. Vonk
themagroep heeft daar advies over
gegeven, inclusief de AVE (Aanpak
voorkomen van escalatie).

*Er zijn contacten met enkele mensen Mevr.
die mogelijk aan willen sluiten bij de
Smits
themagroep
Dhr. Vonk heeft gebeld met Ons
Welzijn voor gesprek met
beleidsmedewerker op gebied GGZ.
Nog niet gelukt, Ons Welzijn is niet
makkelijk benaderbaar.
 Dhr. Vonk constateert dat
betreffende de nieuwe regelgeving de
verschillende organisaties van elkaar
niet weten wat er allemaal speelt rond
mensen in de wijk die problemen
hebben. De gemeente heeft wel een
koersdocument geschreven, maar
bijvoorbeeld AREA weet nog niet eens
of er beleid is. En Area hoeft op dit
moment geen mensen woonruimte te
bieden die uitgeschreven zijn geweest.
Kortom: wat verwacht GGZ en zijn ze
hierop voorbereidt?
 Dhr. Vonk wil klein
buurtonderzoekje doen/na-evaluatie
rond het schizofreniehuis Chapeau.
Doel: zijn onrustgevoelens
omwonenden er nog of gaat het
allemaal prima.
Corona:
Komt op de agenda tijdens de vergadering
2 november a.s.
Alle themagroepen kunnen
aandachtspunten inbrengen om deze per
brief aan B&W te sturen.
Voorbeeld: winkeltijden voor ouderen,
maar dan niet van 07.00 - 08.00 uur, meer
mensen die in de schulden dreigen te
komen enz.
10.

Area


Wie maakt
kennis met wie
 Wat zijn de
bespreekpunten

11.

Samenvoeging ASD’S
Landerd-Uden




Doel was kennismaking
Voor een volgende vergadering (bij
voorkeur fysiek) is het van belang dat
de voltallige bewonersraad en het
bestuur van ASD aanwezig zijn.
 Dhr. Dufornee maakt een overzicht
van de gewenste inbreng.
 ASD is een beleidsadviesorgaan
voor de gemeente. Als dat na fusie zo
blijft, zijn mogelijk ca. 8 mensen
voldoende.
Of wil je contactpersoon burgerijgemeente worden. Dan heb je 25

Dhr.
Spitters

Dhr.
Dufornee
Allen

12.

13.
14.

15.

mensen nodig.
 Wil je als ASD alles zelf doen, of
betrek je ook je achterban hierbij. Zo ja,
hoe?
 Heb je als ASD alleen aandacht voor
lokale zaken, of vallen ook regionale
zaken zoals een koersdocument
hieronder.
Hoe ziet het laatste jaar Zie ook: punt 6 en punt 8.
ASD-gemeente eruit? Dhr. Dufornee geeft aan dat ASD Uden en Allen
 Projecten
ASD Landerd nu al samen hun weg zouden
moeten zoeken en zodoende 2021 geen
 Beleid
verloren jaar te laten worden. Als dit niet
gezamenlijk kan worden vormgegeven, dan
moet er een onafhankelijk begeleider voor
dit proces gezocht worden. Voorbeeld:
voor beleid wat in Uden afloopt moet
nieuw beleid komen. Dit wordt gezamenlijk
beleid dus start z.s.m. met het opzetten
van een nieuwe ASD-organisatie.
Is hier budget voor?
Wie gaat deze kar trekken?
Rondvraag
Geen vragen
Wat zouden we uit deze Zie: punt 7
vergadering kunnen
halen
voor social media/com
municatie etc.
Sluiting
Sluiting om 12.00 uur.
Datum volgende vergadering 10 november
2020 (onder voorbehoud)

