ASD Bestuursvergadering 15 juni
Aanwezig: mevr. J.Smits, dhr. J.Paap (themagroep Senioren), dhr. J.Spitters, dhr.
W.Voets (gemeente), mevr. L.Strik (gemeente), mevr. T. van den Akker (gemeente), dhr.
C.Knoop, dhr. N.van Cuijk, dhr. P.Vonk, dhr. B.Dufornee, mevr. M.van den Berg
(notuliste)

Welkom
Mevr. Smits geeft uitleg over de locatie Het Peelhonk. Het is onderdeel van Netwerk van
Voorzieningen. Zorg en welzijn biedt dagbesteding aan, alsmede diverse andere
activiteiten.

Presentatie
Mevr. T. van den Akker (Wet Inburgering)
Mevr.v.d. Akker stuurt de presentatie naar ons toe. Voor vragen mag er altijd contact
gezocht worden.
Er komt nog een adviesvraag.

Prioritering en vaststellen agenda

Actie- en besluitenlijst 6 mei
-

Inhoudelijk geen opmerkingen
Notuleren in Wordbestand en actielijst in een separaat document.
Er wordt gezocht naar een andere manier van notuleren zodat het de essentie an
de vergadering weergeeft.
Voor de website: de topics via de secretaris?

Mededelingen
-

Naar aanleiding van het verslag van 6 mei jl. is er wat onduidelijkheid ontstaan
over de bedoeling van een gesprek met dhr. Marcel Nieuwenhuis en mevr. Smits
en mevr. Strik.
Mevr. Strik gaat in september eerst in gesprek met hem. We moeten
harmoniseren met de ASD Landerd.

-

Vanuit de gemeente mevr. Strik: Ze is gebeld door Jacqueline van der Jagt
Er is een motie aangenomen over beleidsregels vwb giften e.d. Zij wil dit
presenteren. Er wordt advies gevraagd.
De werkgroep AWI heeft hier belang bij en nodigt alle geïnteresseerden uit. Eind
juni begin juli

-

Vanuit de gemeente Dhr.Voetst:
Dag van Toegankelijkheid. De gemeente wil dit oppakken. Dhr. Bouquet zal dit
vanuit de gemeente doen. Een belangrijke vraag is hoe het betaald wordt. De
ASD heeft hier ook middelen voor.
Idee: Sponsoring Udenaar de Toekomst

-

Het is voor de afdeling Ruimte niet altijd duidelijk wanneer een advies moet
worden gevraagd. Dhr. Maarten van Gemert heeft hierover op 30 juni een
afspraak met mevr. Smits en dhr. Dufornee.

-

Een aantal leden heeft op 24 juni: 09.00-10.00 afspraak met mevr. I.van Lankvelt
over Wonen.

-

Dhr. P.Noy - stukjes Udens Weekblad.
Mevr. Smits en dhr. Vonk hebben dhr. Noy bereid gevonden om onze stukjes
voor het Udens Weekblad te verzorgen, echter wel na input. Hij wil materiaal van
allen om er iets moois van te kunnen maken.
De themagroep Senioren is aan de beurt.
Dhr. Knoop vraagt zich af wanneer hun stukje geplaatst wordt. Dat is al 2
maanden onderweg. Mevr. Smits gaat dat na

-

Klanttevredenheidsonderzoek WMO hulpmiddelen . Technisch verhaal.
Mevr.Strik geeft aan dat ze dat ieder jaar uitvoeren. Klanten kunnen kiezen uit 2
leveranciers. De gemeente maakt de keuze als de klant niet kan kiezen. De
gemeente heeft een contractmanager die dat doet. Ze moeten elkaar scherp
houden via dit onderzoek.
Dhr.Dufornee: Wij zouden iets kunnen doen in verband met samenstelling van de
vragen en wat de gemeente dan doet met de uitkomsten.
Besluit: We doen er niets mee

-

STACK
Wordt toegestuurd - binnen 24 uur door dhr. Spitters

Lopende zaken uit de themagroepen
-

AWI Dhr.Dufornee
- Dhr.Erik Soers, kwaliteitsmedewerker van de gemeente, geeft aan dat per 1 juli
de Kleding voucher a 65,- gelanceerd wordt. De Paerdestal en Jola Mode doen
mee.
- Er wordt geen activiteitenbudget meer door ons aangevraagd. Udenaar de
Toekomst vraagt dit aan.
- Schuldhulpmaatje : deze landelijke stichting heeft zich aangeboden aan de
gemeente. Gesprek plaatsgevonden met oa wethouder en mevr Strik. Gemeente
positief en overlegt met Landerd. Stichting komt voor uit de kerken en zoekt
overal de steun van 3 kerken, hier wellicht ook de moskee.
- Verder vraagt dhr. Dufornee zich af wat de wijkwerker en de ondersteuner doen.
- Subsidie 2020 voor kinderen van minima: Dhr Van Cuijk vraagt of het overschot
mag doorschuiven naar 2021. Mevr Strik bevestigt dit tov de kledingactie

- Themagroep Jeugd: dhr. Knoop
- Mevr. I.Linsen is gestopt bij de werkgroep Jeugd, maar wil wel betrokken
blijven bij de ASD. Ze is geïnteresseerd in AWI.
- Brief geschreven ivm ontevredenheid naar gemeente toe. Is naar mevr.Smits
gestuurd en wordt nu naar de gemeente gestuurd.
- Themagroep GGZ Dhr. Vonk: gezamenlijk vergaderd met de Jeugd en
Onderwijs.

Hoe gaat de samenvoeging van beide ASD’s eruit zien.
Wordt besproken in de volgende vergadering. Mevr. Strik schuift dan aan.
-

-

-

Themagroep Senioren: dhr. Paap
Wonen:
- Welke plannen en de prijsvraag voor Kamer 4. Bijzondere woonvormen.
- Leeuweriksweg: hoeveel woningen voor Senioren. Geen alternatief voor grote
woningen die bewoond worden door 1 of 2 personen.
De grond is te duur en samenwerking moet gezocht worden met AREA of
andere partners.
Ook Eikenheuvel is aandachtspunt
- Nieuw lid: Jos van Nistelrooij is op zoek gegaan naar de werking van de
websites van diverse organisaties met name voor senioren. Het blijkt dat ze lastig
te bereiken zijn.
Vraag van mevr. Smits aan dhr. Vonk om het verslag van het digitale bezoek aan
haar te sturen.

Samenvoeging ASD Landerd - Uden
Landerd wil harmoniseren en zonder de politiek de beide besturen bij elkaar laten
komen. Zij hebben geen themagroepen maar allemaal wel een aandachtsgebied.
Belangrijk punt is Burgerparticipatie
Wat verstaat ASD Uden precies onder harmoniseren.
Landerd heeft een convenant en mevr.Strik probeert dat helder te krijgen.
We moeten een stappenplan maken. Eventueel met een derde partij.

WBTR Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen
Er gaat e.e.a. veranderen voor stichtingen en verenigingen per 1 juli. Dhr. Spitters
heeft hierover informatie opgevraagd bij o.a. de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
Dhr. van Cuijk bekijkt dit samen met Dhr. Spitters

Teambuilding / etentje
Voorstel Fietsen olv dhr. Dufornee in zijn functie van Ranger van de Maashorst
samen met een collega in het kader van de Maashorst en de Grote Grazers.
Organisatie mevr. Smits en mevr. van den Berg

Rondvraag
- Mevr. van den Berg vanuit de Senioren: Is er al iets concreets over de warmte
bestrijding bij de flats en aanleunwoningen. Zij heeft mail gestuurd aan AREA, maar nog
geen antwoord.
- Dhr. Dufornee heeft contact met Jan van Vugt en de voorzitter van de bewonersraad.
Er is nog geen directe oplossing. Wellicht iets met groene daken of besprenkelen.
- Dhr.Paap: centrumvisie De reactie vanuit de gemeente wethouder Gijs van Heeswijk
en de griffier is niet afdoende. Er zijn vervoersproblemen van senioren naar en van het
centrum. Iedereen kijkt nog naar de reactie en stuurt eventuele vragen naar de
secretaris zodat er een reactie vanuit de ASD gegeven kan worden.

N.B. Volgende themavergaderingen worden 1 week verzet naar 13 september in
verband met de schoolvakantie. 6 sept is nog vakantie. De Raadzaal wordt vastgelegd.
Aangenomen

ASD Bestuursvergadering Actie- en
besluitenlijst
1. Mevr. Strik gesprek met dhr. M.Nieuwenhuis in verband met de harmonisatie
met ASD Landerd

sept.

2. Armoedebeleid: Gevraagd advies over motie over beleidsregels vrijstelling voor giften e.d.
AWI pakt dit op. Andere geïnteresseerden zijn welkom oa themagroep Jeugd.
Mevr. Strik geeft data door.

juli/aug

3. Mededelingen:
Dag van Toegankelijkheid. Mogelijke sponsoring door Udenaar de Toekomst wordt onderzocht.
Afspraak met Maarten van Gemert op korte termijn.
30/6
ASD en mevr. I.van Lankvelt over Wonen
24/6
Themagroep Senioren input naar dhr. P.Noy voor Udens Weekblad.
Senioren
Mevr. Smits gaat na waar het stukje van de werkgroep Jeugd blijft
mevr.
Smits

Klanttevredenheidsonderzoek. We doen er niets mee

STACK. Code wordt doorgestuurd binnen 24 uur

WBTR welke zaken voor 1 juli en welke na 1 juli

Start themavergaderingen verplaatst naar 13 september in de Raadzaal

afgewerkt

24 uur/secr.

Dhr.
v.Cuijk en
Spitters

raadzaal
vastgelegd

