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IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

1.

Nee

- Agenda bepalen
1. Stand van zaken Jeugd/toegang in communicatie met gemeente.
2. Afspraken

2.

Nee

3.

Opening vergadering

WIE
DOET
WAT
Allen

-

De afspraak met de budgetcoach gaat niet door. Het is onduidelijk
of er nog een budgetcoach is. Dit wordt bij mevr. L. Strik
nagevraagd.

Chris

-

Chris heeft een bijeenkomst inzake een afspraak met wethouder
Gijs v. Heeswijk. Vragen aan de wethouder worden geformuleerd.
Allereerst is het de tijd die zit tussen vragen en antwoorden vanuit
de gemeente erg lang.

Ilona +
Chris

TERUGKOPPELING
OP DATUM

Voor gesprek 1101-2021.

4.

1

Vragen aan de wethouder:
 Reactie gemeente/ambtenaar op vragen van Genia, mits naar
ontevredenheid beantwoord, zullen op kritische wijze worden
doorgelegd naar de wethouder.
 Hoe loopt de Toegang/Wegwijzer Jeugd nu ?
Hierover zouden we 2 x per jaar een up-date krijgen. Dit is niet
gebeurd. Wat is hiervan de reden ? En hoe is de actuele situatie ?
 Budgetconsulent was uitgenodigd om in ons team iets over de
inhoud en vorm van haar werk te vertellen en de problemen die er
in Uden bestaan op dit gebied. Het maken en nakomen van
uitnodigen en afspraken blijken niet mogelijk. Er lijkt nu geen
contactpersoon te zijn.
 Afspraken maken met de gemeente duurt allemaal erg lang, kan
dit proces worden verkort ? Zo ja, op welke wijze. Dit is het
afgelopen jaar verzocht om meer en sneller gestroomlijnd
geïnformeerd te worden en reactie op vragen te krijgen .
 ASD wordt genoemd bij politieke partijen, in de zin van ASD is op
de hoogte, maar er lijkt een storing op deze communicatielijnen te
bestaan. ASD weet niet waarvan wij op de hoogte moeten zijn en
politieke partijen weten niet in hoeverre ASD op de hoogte is. Dat
is kwalijk. Wordt verplichting dat de “ASD” op de hoogte is dan ten
onrechte gebruikt ?
5.

6.

-

Vragen over druggebruik, vanuit CDA gesteld. Hier maken we een
actiepunt van. We willen in combinatie met Mirte (MC/de Pul)
meer weten over de rol van drugs en gebruik / problematiek in
Uden.
Onderwijs: Hoe gaat het met de nieuwe scholen in Uden.
- In hoeverre is er in Uden nieuws over het beleid omtrent
onderwijs.
- Wijkcoördinator in wijk Melle is een nieuwe functie en gestart. Hoe
gaat het daarmee. Het is een idee die coördinatoren uit te
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7.

Sluiting.

-

nodigen.
Zouden er jongeren bij MC/de Pul zijn die ook meer jeugdige bij de
ASD willen betrekken. Zijn er gemotiveerde jongeren.
Is er een ‘cliëntenraad Jeugd’ in Uden vanuit een gemeentelijke
instelling?
Om 21.00 uur stoppen we het overleg. De Wifi-verbinding van de
notulist haperde regelmatig.
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