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VERSLAG OPGESTELD DOOR:

NR. BESLUIT
1.

KORTE
OMSCHRIJVING
Welkom

20201110 Notulen Algemeen Bestuur ASD Uden

10 november 2020, via Microsoft Teams
Mevr. J. Smits, dhr. Ch. Knoop, dhr. N. van Cuyk, dhr. J. Spitters, dhr. P. Vonk, dhr. B. Dufornee,
dhr. M. van der Steen (gemeente), dhr. W. Voets (gemeente), Mevr. L. Strik (gemeente),
mevr. T. Hubers (notulist)
Mevr. T. Hubers

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

De voorzitter heet iedereen van harte welkom tijdens deze 1e Teamsvergadering
Dhr. Van der Steen begint met voorstellen van zijn opvolgster als
contactambtenaar van de gemeente: mevr. Lian Strik
(beleidsadviseur armoede & schuldhulpverlening)
Zij zal in december een presentatie ‘budgetconsulent’ verzorgen,
samen met dhr. Ch. Knoop

Mevr. Strik /
Dhr. Knoop

16-12-2020

2.

Prioritering en
vaststellen agenda

Er worden geen wijzigingen aangebacht.

3.

Notulen + actielijst
d.d. 24 september
2020 & 15 oktober
2020

Notulen 24september 2020: mailadres dhr. Voets verwijderen ivm
publiceren op website.
Actie: TH/MvdB.
Notulen 15 oktober 2020.
BD zocht uit: notulen vanuit de vergadering /via de mail vaststellen

Mevr.
Hubers/Mevr
van den Berg

zsm
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en snel op de website plaatsen mag en is wenselijk ivm snelheid (dus
niet wachten tot definitieve vaststelling van de notulen in de
volgende vergadering).
Dhr. Dufornee: als de voorzitter van een themagroep niet aanwezig
kan zijn op een bestuursvergadering, dan mag deze een
afgevaardigde sturen.
Dhr. Dufornee: heeft uitgezocht dat het woord ‘WMO-raad’ ipv
ÁSD”als zodanig niet meer voorkomt op de site van de gemeente.
Mevr. Smits: punt 11, wat wordt bedoeld met 8 personen? Dit was
niet meer dan een discussiestuk. Er is geen standpunt ingenomen.

4.

Mededelingen

* gemeente
Dhr. Dufornee zou graag zien dat er een afvaardiging van Ons Welzijn
op persoonlijke basis (dus zonder last en ruggespraak) lid wordt van
de ASD.
Dit omdat het belangrijk is dat alle belangengroepen hierin
vertegenwoordigd zijn.
Hij verwijst naar de verordening: “…lid worden van ASD zolang deze
mensen geen beleidsbepalende functie hebben.”
Dhr. Van der Steen geeft aan dat de gemeente geen officiële
afvaardiging van Ons Welzijn voorstaat, in verband met een zuivere
werkrelatie. De gemeente is immers opdrachtgéver, en Ons Welzijn is
opdrachtnémer.
Uiteraard is er niets tegen afvaardiging op persoonlijke basis, maar
daar blijkt momenteel geen animo voor te zijn.
Mevr. M. Schoenmakers (gemeente) heeft bij de ASD de vraag
neergelegd dat zij graag wil weten wat Ons Welzijn precies doet en
waarom de gemeente taken bij Ons Welzijn neerlegt. Dhr. M. van der
Steen zal haar adviseren deze vraag rechtstreeks bij Ons Welzijn neer
te leggen.
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Mevr. Strik gaat mevr. Marlies van Langen van Ons Welzijn
uitnodigen om aan te schuiven bij een volgende vergadering van ASD.

Mevr. Strik

Dhr. Voets heeft adresgegevens contactpersonen opgesteld en
toegestuurd aan de ASD.
Dhr. Spitters maakt datumprikker aan (dag, tijd 19.30 – 21.00 uur)
waarop dhr. Charles de Vries digitaal uitleg zal geven aan het bestuur
over de Oomgevingswet.
Mevr. Smits zal kort samenvatten wie ASD is, wat doet zij en waar zij
voor staat! Zij stuurt dit aan dhr. Voets. Op basis daarvan kan dhr. De
Vries zijn presentatie samenstellen.
Mevr. Strik is in haar functie van beleidsadviseur armoedebeleid
samen met haar collega van de gemeente Landerd bezig met het
opnieuw vormgeven van dit beleid tijdens en na de fusie. Zij zal zowel
ASD Uden als ASD Landerd benaderen om input te geven om tot
gezamenlijk beleid te komen.

Dhr. Spitters

Zsm

Mevr. Smits/
Dhr. Voets

Mevr. Strik

Regelmatig

Dhr. Spitters /
Dhr. Van Cuyk

16-12-2020

Mevr. Strik merkt op dat mevr. Schoenmakers (gemeente) op korte
termijn contact zal opnemen met de ASD inzake haar onderzoek naar
de vacature budgetconsulent.
* Stukje Udens Weekblad (UW)
Dhr. Spitters en dhr. Van Cuijk zullen gezamenlijk een algemeen stuk
over ASD schrijven voor plaatsing in het UW.
Mevr. Smits geeft aan dat een bericht met foto max. 250 woorden
mag beslaan.
Een bericht zonder foto 190-200 woorden.
* Reminder: presentatie netwerk van voorzieningen door mevr. M.
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Sepers zou plaatsvinden tijdens de vergadering van 16 december a.s.
om 09.30 uur.
Mevr. Smits gaat opnieuw contact opnemen om een nieuwe dag en
tijd (’s-avonds) te zoeken.
* Wethouders uitnodigen
Aanwezigheid van de wethouder(s) tijdens de vergadering van 16
december is gewenst, met name omdat dit het eerste bestuurlijke
overleg van dit jaar zou worden.
Mevr. Smits: de ASD heeft niet zozeer specifieke vragen aan de
wethouders. Het is eigenlijk meer contact houden, bijpraten, de
wethouders informeren waar ASD mee bezig is. Bij voorkeur met alle
wethouders, maar in ieder geval wethouders Prinssen en Van
Heeswijk.
Dhr. Van der Steen gaat dit verzoek voorleggen aan de wethouder(s)
en terugkoppelen aan Mevr. Smits en dhr. Spitters.
* Guus beweegt je (provinciaal initiatief via SSNB (stichting zonder
winstoogmerk die samenwerkt met gemeente Uden om sport,
bewegen en gezondheid Udenaren te bevorderen).
Naar aanleiding van een mail van mevr. M. Zijlstra (gemeente) zal
mevr. Smits contact met haar opnemen en vragen of zij in 15 minuten
haar verhaal wil doen over wat zij van de ASD verwacht in relatie tot
‘Guus beweegt je’.
(Dhr. Van Cuijk heeft in het verleden bij 3 vergaderingen aangezeten,
daarna was dat dhr. De Wind. Omdat ‘Guus beweegt je’ meer
omvattend was dan alleen senioren (ook leefstijl, voeding etc.) en
bovendien het vervullen van een actieve rol geen taak is van de ASD,
is dit gestopt.)
Dhr. Dufornee merkt op dat de ASD pas een taak heeft als de
gemeente om advies vraagt, bijvoorbeeld over wat zij met ‘Guus
beweegt je’ zou moeten.

Mevr. Smits

Dhr. Van der
Steen

Mevr. Smits
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Overigens lijkt de gemeentelijke subsidie in 2021 stopgezet te
worden.
* Bijeenkomst over partnership IBN 12 januari 2021.
Mevr. M. Zegers gaat naar deze bijeenkomst. Mevr. Smits zegt dat
ieder bestuurslid zich desgewenst ook kan aanmelden.
Blijft de samenwerking tussen gemeente en IBN bestaan na
samenvoeging en zo ja, hoe?
Op 11 december krijgt de ASD hoogstwaarschijnlijk een adviesvraag
van de gemeente. Een toelichting hierop volgt 12 januari 2021 tijdens
een regionale vergadering en 22 januari zou het advies klaar moeten
zijn.
Mevr. Strik zoekt uit of er iets aan deze wel erg korte tijdspanne
gedaan kan worden.
NB: vorig jaar is er een bijeenkomst geweest waarbij de ASD helaas
niet aanwezig kon zijn.
Dhr. Dufornee heeft zich aangemeld als vertegenwoordiger van de
ASD voor de digitale jubileumbijeenkomst van IBN.

5.

Lopende zaken
themagroepen

(korte weergave stand van zaken & waar liggen vragen?)
Jeugd & Onderwijs
* Dhr. Knoop: Naar aanleiding van het evaluatierapport van dhr. Van
den Boogaart wil de themagroep graag weten wat hier verder mee
gedaan wordt. Mevr. Smits geeft aan dat de input van de
themagroepen ter sprake zal komen tijdens een extra vergadering
van de ASD: Dhr. Spitters zal met een datumvoorstel komen.
* De themagroep wil de verbinding met de gemeente versterken.
Hiertoe hebben ze dhr. W. Hoes/jeugdagent uitgenodigd om te
komen vertellen hoe het de Udense jeugd volgens hem vergaat. Ook
jongerenwerk ‘Join us’ komt langs.

Dhr. Spitters

Zsm
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Armoede, Werk en Inkomen
Dhr. Dufornee heeft van de gemeente antwoord gekregen inzake een
aantal vragen:
-Uden on Ice gaat niet door. Het (restant)budget mag worden
gebruikt voor kledingvouchers voor kinderen. Mevr. Strik zal
uitzoeken hoeveel kinderen tussen 0-15 & 15-18 jaar hiervoor in
aanmerking komen.
-Fotograaf de Graaf zal foto’s maken van het kerstdiner. Mevr. Strik
zal uitzoeken om hoeveel families/adressen het gaat.
-Inzake de budgetconsulent voorziet dhr. Dufornee problemen: op
korte termijn verwacht hij problemen in de ondersteuning omdat de
kans bestaat dat er meer mensen bij de gemeente gaan aankloppen
(na afloop van ww-rechten financiële problemen?) Er was in het
verleden budget voor 2 consulenten. Er is momenteel nog maar 1
consulent en er is geen vacature?! Stopt dit ‘project’ in 2021??
Dhr. Dufornee gaat de gemeente vragen stellen.
-Voedselbank. De gemeente heeft gesteld dat er geen behoefte is aan
een steunpunt Uden. De voedselbank wil nu zelf het vervoer van 1520 pakketten naar Uden gaan regelen.
-Area benadrukt het belang van opvangen van regenwater en heeft
het onderwerp regentonnen bij de bewonersraad op de agenda
gezet.
-Mondkapjes aangekocht door de gemeente zijn verspreid onder
multifunctionele accommodaties zoals o.a. KBO, maar ook bij Ons
Welzijn, Charitas en minima bekend bij de gemeente. Geen voorraad
meer.
-Op vragen, gesteld aan de gemeente inzake de evaluatie van het
armoedebeleid, wordt op 24 november een reactie verwacht.
Volgens mevr. Strik komt er zeker een eindevaluatie, omdat sommige
projecten een erg korte looptijd hebben gehad. Goed voorbeeld is de
budgetconsulent.
-Is het zinvol ons eigen functioneren onder de loep te nemen?

Mevr. Strik
16-12-2020

Dhr. Dufornee
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Doordat leden van de themagroep zich meer en meer afvragen waar
hun toegevoegde waarde zit, stoppen mensen als vrijwilliger. Ook in
deze themagroep is een vacature.
Senioren
Dhr. De Wind heeft – o.a. om bovenstaande reden- aangegeven te
overwegen te stoppen bij de ASD. Mevr. Smits geeft aan dat dit
onderwerp in het dagelijks bestuur besproken is. De leden willen
actiever/pragmatischer bezig zijn, bijvoorbeeld door regelmatig een
spreekuur te houden voor de burger, waarin deze de weg kan worden
gewezen naar de juiste ambtenaar.
Noot: hiertoe bestaat al wel de wegwijzer ‘bereken uw recht’.
Voorstel is om dit onderwerp mee te nemen in de speciale
vergadering over het evaluatierapport van dhr. Van den Boogaart.
Dhr. Knoop geeft aan dat dit ook speelt in zijn themagroep. Corona
doet de zaak ook geen goed. Positief is dat zijn themagroep wel
steeds beter ingespeeld is en de weg naar instanties en personen
weet te vinden.
Toegankelijkheid
De themagroep wil graag kennismaken met dhr. J. van Heist
(gemeente/infrastructuur).
Dhr. Voets verwacht dat dit pas op de langere termijn kan
plaatsvinden, deels door corona en deels door onderbezetting van de
afdeling.
GGZ/Verwarde personen
*Nog steeds geen ervaringsdeskundigen of anderen gevonden die wil
aansluiten bij deze themagroep.
*De themagroep heeft het evaluatierapport van dhr. Van den
Boogaart besproken en er is gebleken dat er veel overlapping is
tussen de verschillende themagroepen. Deze themagroep is
voorstander van meer samenwerking tussen de verschillende
themagroepen.
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6.

7.

Samenvoeging
Landerd-Uden

Hoe ziet laatste
jaar ASD-gemeente
eruit?

*Dhr. Vonk wil graag een vertegenwoordiger uitnodigen uit een wijk
waar mensen zijn komen wonen die voorheen beschermd woonden,
om te horen wat de ervaringen hiermee zijn. Hij gaat hierop actie
ondernemen.
*Dhr. Vonk zal in privé een onderzoekje opzetten inzake werkelijke of
vermeende overlast van het huis ‘Chapeau’ op Muntmeester.
De DB’s van ASD’s van Landerd en Uden hebben gezamenlijk overleg
gehad met Zorgbelang Brabant en met het PON inzake begeleiding
van de ASD’s om tot een goede samenwerking te komen en de juiste
opzet te vinden per 1 januari 2022. Ook de verantwoordelijk
wethouders van beide gemeenten zijn van de gesprekken op de
hoogte gebracht.
Mevr. Smits gaat nog deze week contact opnemen met de
wethouder(s) van Uden en Landerd en met de voorzitter van de ASD
Landerd. Doel: de besturen van de ASD’s (digitaal) kennis laten
maken met elkaar en met de wederzijdse standpunten. Vooral ook
kijken op welke onderdelen we al in 2021 kunnen (en soms moeten)
samenwerken. En tevens proberen in 2021 zoveel mogelijk leden
binnen boord te houden!
* projecten
* beleid

Mevr. Smits

Dhr. Dufornee: voor de samenvoeging komen er geen beleidspunten
meer. Alles wat al geharmoniseerd kan worden, wordt gedaan.
Nieuwe besluiten zullen pas in 2022 door de nieuwe gemeenteraad
worden genomen.
Tot die tijd nemen zowel Uden als Landerd zelf besluiten, waarbij er
geen beslissingen inzake grote projecten meer zullen worden
genomen.
Mevr. Strik voegt hieraan toe dat de lijst van te harmoniseren
onderwerpen bijzonder lang is en zeker 2 jaren in beslag gaat nemen.
01 januari 2022 gaat zeker niet lukken. Dit kan gevolgen hebben voor
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de ASD, maar zij benadrukt dat de gemeente goed en open zal
communiceren. Dat zij informatie zal ophalen bij de ASD’s over
relevante zaken (bijvoorbeeld armoedebeleid, beleid inzake agrariërs
etc).
De gemeente zal in deze wel behoefte hebben aan kaders: wat
verwachten de ASD’s en de gemeente van elkaar?!?
Dhr. Dufornee: hoe stemmen gemeentes af welke ASD ze om advies
gaan vragen?!?

8.

Stand van zaken met
betrekking tot
ondersteuning bij
communicatie

Mevr. Van de Langenberg is enthousiast maar erg druk. Dus wellicht
geen tijd om de social media taak op zich te nemen.
Mevrouw Smits zal haar vragen om een beslissing te nemen.
Dhr. Nierop is niet beschikbaar om de nieuwe website ASD Maashorst
te bouwen en bij te houden.
Mevr. Smits gaat Mevr. Carla Blom benaderen of zij hierin iets kan
betekenen.
Dhr. Dufornee stuurt dhr. Voets per mail de volgende vraag: Area wil
graag weten of er bij appartementen beleid is inzake
restafvalverwerking.
Ter info deelt hij nog mee dat er nieuwe sleutels voor het Kantelhuis
beschikbaar komen. De oude mogen vernietigd worden.

9.

Rondvraag

10.

Wat zouden we uit
Zie: punt –8deze vergadering
kunnen halen voor
de diverse
media/communicatie
etc
Sluiting
Om 21.30 uur sluit mevr. Smits de vergadering.
De volgende vergadering is 16 december 2020

11.

Mevr. Smits

Mevr. Smits
Dhr. Dufornee
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