VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN EERSEL MET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE EERSEL 29 januari 2020 (ASD200129),
De Muzenval, aanvang 15.00 uur

Aanwezig waren:
Namens de gemeente Eersel:
W. Wouters, burgemeester, de wethouders E. Beecx, S. Kraaijeveld, L. Cox, G. Menting, loco
secretaris en T. van Hoef, beleidsmedewerker
Namens de ASD: P. Bunnik (voorzitter), T. Maas, L. Cools, J. Sanderse, A. Bastiaans, T. van
Unen, E. Rhebergen, L. Caers, R. Castelijns (secretaris)
Zie ook de presentatie.


De voorzitter heet iedereen welkom, speciaal woord van welkom aan de nieuwe
burgemeester.
De agenda is akkoord.



Positie van de Adviesraad Sociaal Domein in het proces van beleidsvorming:
Met de 3 wetten samen een zeer omvangrijk aandachtsgebied.



De ASD in transformatie:
Op 21 januari vond een overleg plaats van de ASD met gemeenteraadsleden en
commissieleden.
Momenteel wordt een plan van aanpak ontwikkeld m.b.t. het contact met de
dorpsraden. Zie de notitie dorpsraden 2014 en daarin het BOB model.



Stand van zaken/evaluatie
- Omgevingsvisie: momenteel wordt de stand van zaken opgemaakt. Versie 1.0 is
vastgesteld. In 2021 zal ASD betrokken worden in een participatietraject met versie
1.2.
- Innovatie in de zorg: nog niet uitgebreid aan de orde geweest, maar wordt in de
toekomst belangrijk. Let op integraliteit. Verbinding zoeken met talenten en
initiatieven die er al zijn!
Het college heeft een uitvoeringsprogramma ‘slimmer wonen’. J. Weekers kan daar
meer over vertellen.
Ook samenwerking met bedrijven zoeken.
Volgend jaar wordt de regelgeving vereenvoudigd inzake alternatieve woonvormen
c.q. mantelzorgwoningen.
- Jeugdhulp: momenteel worden gesprekken gevoerd inzake advies meerjarenbeleidskader Jeugdhulp De Kempen 2020-2024.
Jammer dat het adviseringsproces onder druk staat door late besluitvorming college.
- Participatiewet: er worden deze week concrete afspraken gemaakt met de directeur
van Kempenplus om de advisering en cliëntenparticipatie te bespreken.
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Samenwerking tussen de Adviesraden in de Kempen: eerste stappen gezet met Bergeijk.
Bladel lukt absoluut niet. Reusel heeft momenteel geen ASD.



De ASD is erg gebaat bij de samenwerking met de landelijke Koepel.



Jongerenparticipatie in de Adviesraad
In de leeftijdsgroep 12-18 jaar moeizaam. Het is goed om verder onderzoek te doen naar
de mogelijkheden bij cliënten, organisaties en instellingen en wellicht een op te richten
jeugdraad (zie Bergeijk)? Zie ook lokaal naar zgn. jeugdvangers.
Wellicht hierover een aparte bijeenkomst organiseren en iemand aan te wijzen om dit op
te pakken.



Borging van de ASD binnen gemeentelijk beleid:
De ASD is opgericht door B&W maar heeft formeel geen verbinding met de gemeente of
het gemeentelijk apparaat.
De ASD wil graag van gedachten wisselen hoe de continuïteit in de toekomst te borgen,
waarbij de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft.



Suggesties/ aanbevelingen college:
De burgemeester legt uit dat het college haar best doet om integraal te werken, maar
dat het veelomvattend en complex is.



De voorzitter sluit af met een woord van dank voor de constructieve samenwerking met
B&W en de beleidsmedewerker. ‘Wij kijken terug op een mooi proces en zijn content
over de manier zoals het nu gaat en waarop wij met elkaar verkeren’.
Als laatste brengt hij een notitie van Wouter Bos onder de aandacht:
"Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies" (Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen.)

www.adviesraadsociaaldomeineersel.nl
info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl
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