Concept
Verslag van de vergadering Adviesraad Sociaal Domein Eersel, die werd gehouden op
15 januari 2019 (ASD 190115) in het Gemeentehuis te Eersel

Aanwezig waren:
Het college van burgemeester en wethouders: burgemeester J.A.M. (Joseph) Vos, wethouder H.J.M.
(Eric) Beex, wethouder S.P. G. (Léon) Kox, wethouder S.J. (Steven) Kraaijeveld, gemeentesecretaris
H.M.L. (Thijs) Offermans
Leden van de ASD: Jo Wouters, Ed Rhebergen, Ad Bastiaanse, Jos Schuybroek, Jan Sanderse, José
Backbier, Tamara Maas, Toinette van Unen
Afwezig: Jurry Bloemsma, Coby Beerens, Mariska van de Ven
Voorzitter: Peter Bunnik
Notulist: Riny Castelijns
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom voor het college
van B&W, dat is uitgenodigd voor het jaarlijks overleg tussen het college en onze raad.
Het College is nieuw aangetreden sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Ook de ASD
onderzoekt sinds de zomer van 2018, met een nieuwe voorzitter en een aantal nieuwe leden,
hoe met elkaar te verkeren v.w.b. inhoud en thema’s.
Beiden hebben het gemeenschappelijke doel om samen te proberen voor de inwoners van Eersel
de best mogelijke leefomgeving te creëren.
2. Overleg met het college van Burgemeester en Wethouders. Zie ook de PPT presentatie.
Dia 1 t/m 4: agenda en voorstellen.
Het Sociaal Domein is zeer omvangrijk en omvat een groot speelveld. Daarom moet de ASD zich
afvragen hoe in de toekomst met elkaar te functioneren en kiezen voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit.
De Koepel ondersteunt daarbij.
Dia 5
Onze thema’s zijn actueel en zeer relevant:
- Verbindend overkoepelend thema: Toegankelijkheid
 Fysieke leefomgeving
 Informatie, communicatie, contact, berichtgeving
Krijg ik het antwoord dat ik nodig heb?
- Omgevingsvisie
Meedenken en participeren, en welke doelgroepen dan?
- Bouwstenen voor een inclusief coalitieakkoord i.r.m. het coalitieakkoord 2018-2022
Het collegebeleid is vertaald in het collegeprogramma en de begroting. Eventuele hiaten
kenbaar maken.
- Innovatie in de zorg (o.a. Centrale 24)
Belangrijk item in de toekomst, mede door problematiek gebrek aan capaciteit.
Wij hebben ambities met deze thema’s, maar beseffen ook een hele weg te gaan. Mede omdat
het allemaal vrijwilligerswerk is.
De ASD heeft niet het gevoel pro actief te zijn en vroegtijdig betrokken te worden. Daarnaast
moeten we ons werk ook terugkoppelen naar de achterban.
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Dia 6
ASD in transitie
- Van reactief naar meer pro-actief op de genoemde thema’s
 Informatie over de huidige stand van zaken, betrokkenheid van de mensen die het
ondergaan
 Vroegtijdige betrokkenheid bij de beleidsvorming
 Op welke wijze kunnen we de participatie van de betreffende doelgroep(en)
bevorderen, activeren: mensen betrekken bij wat wij met elkaar ontwikkelen.
- “Zichtbaarheid” van de ASD vergroten, ook in politieke zin
- Monitoren van aspecten van lopend beleid
- Reguliere verzoeken om advies voor alle andere dossiers
Dia 7
College:
- Hoe vroeg wil je betrokken worden? Nu wordt de ASD pas betrokken bij de vaststelling van
het beleid; in de fase van de concept verordening. Daarin heeft het college met elkaar al de
basis afgesproken.
- Thema’s van beleid zijn dikwijls gemeentelijk lokale onderwerpen.
Vaak ook wordt het concept Kempenbreed voorgelegd aan de adviesraden en de adviezen
worden bekeken en evt. gecombineerd.
- Wij vragen een rol voordat het concept er ligt. Dat vraagt meer samenwerking van ASD’s in
De Kempen. Tot nu toe zijn de initiatieven daartoe niet geslaagd.
- Het college zegt te willen kijken hoe we met elkaar kunnen samenwerken. De onderwerpen
gaan dwars door de organisatie heen. Hoe verbinden we dat?
- Omgevingswet: plan van aanpak moet nog gemaakt worden. De beleidsambtenaar is nog
met voorbereiding bezig. Er zit ook een ‘harde kant’ aan de omgevingswet. In welk tijdstip
laat je mensen aanhaken?
Als deze thema’s zich ontwikkelen een plan van aanpak maken in welke vorm de
samenwerking tot stand kan komen. Denk aan de beleidsnota inrichting en voorjaarsnota.
- De burgemeester merkt op dat het college de alertheid moet hebben om de ASD in het
beleid te betrekken en dat het voor de ASD de kunst is om die alertheid af te dwingen.
Zoals al eerder door onze raad geadviseerd: het gemeentelijk beleid zou WMO proof moeten
zijn.
- De innovatie in de zorg is een aparte peiler geworden en de ASD is hierover nog niet
benaderd!
- V.w.b. de toegankelijkheid, innovatie etc. in de zorg zitten we op een gelijk speelveld; daar
afspraken over maken.
Afronding:
- De burgemeester is onder de indruk van zoveel ervaring en deskundigheid. Hij adviseert de
ASD ervoor te zorgen dat iedereen graag bij ons binnenkomt. Als de adviezen als waardevol
worden ervaren, zullen we steeds meer invloed kunnen uitoefenen.
- De voorzitter dankt het college en wenst het veel succes met deze prachtige baan. Hoopt
daarbij over 4 jaar te kunnen zeggen dat we er samen in geslaagd zijn om de leefbaarheid
voor de burger van de gemeente Eersel te verbeteren.
3. Notulen vorige vergadering
- Jan: Blz. 2. Punt 5: 1 op de 10 kinderen krijgt jeugdhulp. Wij schrikken niet, het gaat om
allerlei soorten zorg. In stedelijke gebieden zal het percentage hoger zijn.
Daarna worden de notulen vastgesteld.
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4. Ingekomen
- Docu Alerts Platform VG Zuidoost Brabant
Zie discussie abonnementstarief. Onderzoek naar wat effecten zijn volgt.
Anneke en Ad nemen deel cursus keukentafelgesprekken. Toinette sluit daarbij aan.
- Koepel: Nieuwsflitsen
- Mededeling ALV PMB 12-12-2018.
Mededelingen
-

Verslag werkbezoek De Boei Mariska en Ad.
Gesproken met 2 cliënten en leidinggevende Pia Thijssen (GGZE), positieve indruk!
Maatschappelijk steunpunt voor mensen met een psychische beperking. Huiskamer met
gevoel van veiligheid. Sinds 2013 GGZE.
 Vrije inloop benutten
 Indicatie voor dagopvang, 24 uur open.
Naamsverandering: D’n achterom. Ook buitenactiviteiten.
 Biedt ook ondersteuning aan keukentafelgesprek. Met kritiek van de leiding op inhoud
van sommige keukentafelgesprekken.

-

Verslag overleg Jos en Jan met Pieter Brekelmans inzake het participatiebedrijf.
 De fusie tussen WVK en ISD de Kempen is een hele klus (vooral op managementniveau
bij ISD gaat nogal wat veranderen). Het Participatiebedrijf wordt een fysieke
ontmoetingsplek voor werknemers en werkgevers.
De doelgroep bestaat uit 500 cliënten (jaarlijks wordt een vermindering van 5%
verwacht).
 Van ISD blijft alleen Maatschappelijke Dienstverlening (bijzondere bijstand etc...) over.
De gemeenten zijn het eens over het totale financiële plaatje, maar zij zijn het nog niet
eens over de onderlinge verrekening van de uitvoeringskosten en inkomsten
(rijksbijdragen).
 Uiterlijk 1 juli 2019 gaat het Participatiebedrijf van start . Pieter weet niet zeker of de
'programma's van 6 weken al draaien; hij denkt van wel, hij trekt dit na
 Belangrijkste punt, ook voor vanmiddag: de rol van de adviesorganen in de toekomst is
nog onduidelijk. De cliëntenraad van ISD kijkt 'van onder', de WMO-raad/ ASD kijkt 'van
boven'.
Het is de vraag of de adviesrol in het communicatieplan staat. Zoeken we op. Pieter
verwacht wel dat ASD een rol krijgt en noemt 'samenvoeging van commissies' als optie.
Er wordt nog advies over maatschappelijke regelingen WVK gevraagd.

-

Verslag overleg Tamara met Pieter inzake het jeugdbeleid
 Dezelfde presentatie doorgenomen.
Ook nog vragen gesteld uit het veld van zorgverleners: het wordt voor kleine
zorgverleners financieel heel moeilijk i.v.m. de ingestelde budgetplafonds. Ook in Eersel
hangt het in de lucht. Daardoor minderkeuzevrijheid!
 Ze maakt zich zorgen over het gebrek aan transparantie van de besteding van de
budgetten die zorgverleners krijgen. De gemeente heeft daar weinig zicht op. Dat vinden
ze zelf ook.
 Aandachtspunt: er wordt ook minder gekozen voor Pgb en dat wordt door de gemeente
erg gestuurd.
-

Deelname cursus voor nieuwe leden Koepel: Mariska, Jos en Ad.
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5. Rondvraag en sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun bijdrage aan deze vergadering en sluit de vergadering.
Aansluitend heffen we het glas op het nieuwe jaar!
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdagavond 26 februari 2019 in De Muzenval.
Aanvang 19.30 uur.

Actielijst bij de vergadering Adviesraad Sociaal Domein 190115
Nummer

Actie

Door

Termijn

170123

Evaluatie van de zorgaanbieders
inzien
Zie ook klanttevredenheidsonderzoek Wmo en ISD (180528)

Trudy

2019
Zie verslag 181113
punt 2

160307-3

Nota beschermd wonen/
maatschappelijke opvang

T. van Hoef

Agenda 2019

161010-4

Vacatures, zie ook lijst van aftreden

Allen

z.s.m.

170526-1

Evalueren g.v.z. met PMB

Voorz./secr.

z.s.m.

170526-2

Evaluatie g.v.z. met KBO

Voorz./secr./José

z.s.m.

161113-2

Evaluatie met cliëntenraad ISD??

Voorz./secr./Pieter

2019??

180108-1

Vervolg onderzoek M. Blanken

Secr.

Eind 2018

180528-1

Evaluatie met dorpsondersteuner
Vessem

Secr./Trudy

Parkeren

180528-3

FOT vergadering

Jan

z.s.m.

180625-2

Evaluatie vluchtelingenwerk

S. Lubbers

2019

180913-1

Evaluatie met Wmo loket
Thema: inf. – comm. –
toegankelijkheid

Voorz./secr.

Sept. 2019

180913-2

Gem. Eersel koploper
onafhankelijke
clientondersteuning?
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