Aan:

leden ASD Eersel

Betreft:

Voortgang proactieve rol ASD in relatie met geselecteerde thema’s

Beste Leden van de ASD,
Na de bijeenkomst van de ASD met het College van B&W volgt hier een terugblik en een
voorstel over de voortgang.
I.

Logistiek / facilitair
Helaas moeten we constateren dat ondanks de goede voorbereidingen en
afstemming vooraf met Trudy van Hoef er veel mis is gegaan, zoals
 Ruimte niet vooraf ingericht voor de bijeenkomst; zelf regelen
 Laptop werkte niet; de presentatie was ruim tevoren toegestuurd
 Geen koffie / thee bij begin bijeenkomst
 Onvoldoende plaatsen om een goede opstelling te maken voor de ASD en het
College; niet iedereen kon ruim aan tafel zitten
Dit is inmiddels in het agenda-overleg van 13 feb. Jl. teruggekoppeld.

II.

De bijeenkomst
 De PowerPoint heeft goed gewerkt en onze voornemens over een transitie in
onze werkwijze en de daarbij inhoudelijke thema’s zijn, denken wij, goed
doorgekomen
 De reacties van de kant van het College waren voorzichtig positief; de suggestie
om vanuit de geselecteerde thema’s een plan van aanpak op te stellen door de
gemeente en daarin de betrokkenheid en rol van de ASD vooraf te benoemen kan
hierin positief gaan werken

III.

Hoe nu verder
Wat we willen bereiken is:
a. een grotere betrokkenheid en contact met de voor het thema verantwoordelijke
wethouder
b. een goed inzicht in de huidige stand van zaken bij de gekozen onderwerpen
c. een grotere betrokkenheid van de doelgroepen/achterban
d. een plan van aanpak, waarin de rol en betrokkenheid van de ASD en de
betreffenden doelgroepen zijn benoemd
e. een actieve betrokkenheid van de leden van de ASD bij een of meerdere thema’s
middels werkgroepen / commissies
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Hieronder een voorstel / idee hoe we vorm en inhoud kunnen geven aan onze
bijeenkomsten om deze doelen te bereiken.
Er staan dit jaar nog 7 bijeenkomsten gepland; 4 voor het zomerreces en 3 erna.
Het lijkt ons belangrijk om de bij een van de thema’s betrokken wethouder in een
van onze bijeenkomsten uit te nodigen ter bespreking van dat thema en tevens
afspraken te maken over het plan van aanpak en de rol van de ASD daarin.
Dat thema dient dan voorbereid te zijn door een aantal van ons in een commissie /
werkgroep.
In het agendaoverleg van 27 maart a.s. stemmen we met Trudy af wanneer de door
ons benoemde thema’s op de agenda van de gemeente staan. Dat zal bepalend zijn
voor de volgorde.




IV.

Eric Beex heeft in zijn portefeuille de meeste raakvlakken met onze domeinen.
Steven Kraaijeveld is de verantwoordelijke wethouder bij het thema
omgevingswet als het de “harde” kant ervan betreft.
Léon Cox heeft burgerparticipatie in zijn portefeuille en we willen ook hem in een
van onze bijeenkomsten uitnodigen om hierover van gedachten te wisselen.

Voorstel planning en inhoud bijeenkomsten 2019
Voor dit kalenderjaar zou dat de volgende planning kunnen opleveren:
 26 feb.: Bespreking en besluitvorming over deze aanpak / benoeming van de
commissies, werkgroepen
o Toegankelijkheid
o Omgevingsvisie
o Innovatie
 10 april: Bespreking van de bevindingen, resultaten van de werkgroepen
 23 mei: Thema 1: bespreking met de daarvoor verantwoordelijke wethouder en
plan van aanpak
 01 juli: Thema 2: bespreking met de daarvoor verantwoordelijke wethouder en
plan van aanpak
 03 sept.: Burgerparticipatie; bespreking met wethouder Cox
 31 okt.: Thema 3: bespreking met de daarvoor verantwoordelijke wethouder en
plan van aanpak
 04 dec.: Evaluatie inhoud en werkwijze ASD en programma 2020
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V.

Overige onderwerpen
Het thema “bouwstenen i.r.m. het coalitieakkoord” wordt op verzoek van het College
niet expliciet benoemd, maar het lijkt ons goed om in ieder geval de in het
coalitieakkoord voor ons relevante passages te betrekken bij bovenvermelde aanpak.
Daarnaast spelen er nog een aantal actuele kwesties die om een “regulier” advies en
betrokkenheid vragen zoals:
 de beleidsregels WMO
 de consequenties van de invoering van het abonnementstarief in de WMO
 de wijze waarop rond het nieuwe participatiebedrijf de inspraak van
gebruikers / cliënten wordt ingericht en onze rol daarbij
 actuele kwesties m.b.t. de jeugdwet met o.a. beschermd wonen
 enz.

22 februari 2019
Riny Castelijns
Peter Bunnik
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