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IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

1.

Dhr Knoop introduceert de gezamenlijke vergadering: deze
gezamenlijke vergadering is ontstaan uit de behoefte meer
informatie te verkrijgen van de thema groepen onderling. Dhr
Knoop stelde een paar vragen aan de vergadering: hoe gaat het
met de ASD? Hoe gaat de gemeente om met ASD(of hoe is het
gevoel van ons hoe dat gaat)? Moeten we (opnieuw) afspraken
daarover maken? Waar staan we?
Kort samengevat was in het algemeen de reactie van de
vergadering: door corona is alles een beetje op slot gaan zitten.
Themagroep Jeugd had heel duidelijk het gevoel dat de gemeente
laks is in het informeren naar de ASD m.n. naar themagroep Jeugd,
En (verandering) van beleid niet of niet tijdig de ASD daarbij betrekt
om een advies te kunnen geven.
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Notulen themagroep
GGZ 12mei21
Notulen
bestuursvergadering

4.

Trimbos-onderzoek

4.

Jeugd en psychische
problematiek

5.

Maashorst i.o.

Deze worden ongewijzigd vastgesteld
De notulen van de bestuursvergadering blijven doorgestuurd
worden, (besloten door het algemeen bestuur)om zo alle
themagroepen op de hoogte te blijven houden wat speelt in de
ASD. Hierbij werd het idee geopperd om bijvoorbeeld twee keer
per jaar een gezamenlijke vergadering te beleggen met alle
themagroepen.
Mevr. Verhagen opperde om een notulist apart in te huren voor de
themagroep vergaderingen. De vraag is of dit (financieel) haalbaar
is.
Mevr Verhagen introduceert het Trimbos-onderzoek. Een
fundament voor mentaal welbevinden van de jeugd (dus duidelijk
iets voor themagroep Jeugd). Iedereen was het er over eens dat de
huidige maatschappij een grote druk legt op de jeugd, presteren is
de norm. De veerkracht van de jeugd wordt ondermijnd en
daardoor wordt er steeds meer en sneller beroep gedaan op de
zorg. Prof. Denys (psychiater) heeft daarover een uitstekend boek
geschreven: “het tekort van het teveel”.
Mevr v.d. Rijt had een agendapunt opgevoerd: hoe gaat
themagroep Jeugd om met psychische problematiek? Wegens
afwezigheid van mevr. V.d. Rijt gaf dhr v.d. Velden aan dat hij de
vraag achter de vraag wel begreep. Kort samen gevat komt het er
op neer: jeugd wordt bekostigd oor de gemeente en bepaalt daarin
ook het beleid; behalve specialistische zorg en Wet Langdurige Zorg
etc.) dat wordt bekostigd door de zorgverzekeraar, niet door de
gemeente.
Mevr. Smits gaf een overzicht hoe de stand van zaken is en hoe is
om gegaan omtrent de samenvoeging Uden/Landerd en met name
hoe de ASD’s samengevoegd moeten worden.Veel is nog
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Rondsturen agenda’s
themagroepen
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Wijkcentra Bogerd en
Odiliapeel

8

Wijzigingen
leerlingenvervoer

onduidelijk ook hoe de gemeente hierin staat. Mogelijk komt er
een ander soort van burgerparticipatie, daar moeten de twee ASD’s
en de toekomstige gemeente Maashorst nog hun ei over leggen.
Mevr v.d. Rijt had nog een vraag op de agenda opgevoerd:
agenda’s/onderwerpen delen met andere themagroepen?
Hieromtrent is al besloten de niet de agenda’s naar elkaar te
sturen,wel de notulen van de bestuursvergaderingen. Ook te
onderzoeken of 2x per jaar jaar een gezamenlijke vergadering
belegd kan worden.
Digitaal bezoek wijkcentrum op locatie bij Bogerd en Odilipeel.
Dhr Vonk heeft deze bezoeken afgelegd.
De pilot Bogerd heeft een stroeve start gemaakt o.a. door corona,
daarbij komt dat de de pilot nog vrij jong is en het vertrouwen van
de bewoners duidelijk moet worden gewonnen. Inmiddels zijn de
uren van de wijkondersteuner opgehoogd en het gereed komen
van een mooie keuken in de nieuwe Pit moet een boost geven.
Odiliapeel : het betreft een stichting die ongeveer 5 jaar geleden
vanuit de bewoners is opgericht, heeft dus al veel ervaring, is
uitgebreid bekend en vertrouwd in Odiliapeel, ook hier is corona
nadelig geweest voor allerlei aktiviteiten. Plan is ook om de jeugd
meer te betrekken.
Themagroep Jeugd brengt punt in: verandering door gemeente
geïnitieerd in leerlingenvervoer; dhr v.d. Velden was zeer ontsteld
nog niet zozeer inhoudelijk van het beleid maar dat de ASD Jeugd
daarin niet is meegenomen door de gemeente om eventueel advies
te kunnen geven. Mevr Smits had daarover contact gehad met de
de gemeente: leerlingenvervoer valt niet onder de Jeugdwet, niet
onder de Participatiewet en niet onder WMO. Waaronder dan wel
is niet duidelijk, daarom waarschijnlijk geen overleg met
themagroep Jeugd en onderwijs.

Dhr. Knoop
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Sluiting

Dhr Knoop zal een brief schrijven naar de wethouder over de
minder goede communicatie en ook over het besluit
leerlingenvervoer.
Mevr Smits wil ons de volgende vraag meegeven ter overdenking:
Hoe zou je volgend jaar de ASD willen zien?
Iedereen dankend voor de aanwezigheid speciaal t.a.v. mevr Smits
als voorzitter ASD, sluiten dhr. Knoop en dhr Vonk de vergadering.
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