Bijlage bij agenda ASD 200630
VOORTGANG ASD EN AGENDA 2020-2021
Als gevolg van het uitbreken van de pandemie door het corona virus is de samenleving in
een nooit te voorziene onzekere situatie terecht gekomen. De gevolgen van het virus zijn
voelbaar in alle sectoren van de samenleving maar vooral ook in het sociale domein. Veel
van wat vanzelfsprekend leek, staat nu ter discussie, vraagt om bezinning en/of
heroriëntatie. Dat geldt ook voor onze rol en taak als ASD die zichtbaar wordt in onze
agenda. Wat moeten de prioriteiten, aandachtspunten zijn op korte en op langere termijn.
Tijdens onze vergadering van 3 juni zijn de volgende aandachtsgebieden / thema’s benoemd
die leidend zouden moeten zijn voor de agenda van de ASD:
a. Kwetsbaarheid, eenzaamheid, bereikbaarheid van doelgroepen (jeugd, ouderen,
werklozen, nieuwkomers)
b. Inclusie
c. Rol en taak ASD: monitoren en adviseren aan de voorkant en minder aan de beleidskant
d. Samenwerking met andere organisaties: dorpsraden, PMB, KBO
e. Decentraliseren van zorg en welzijn en organiseren op wijkniveau
Een kleine voorbereidingsgroep heeft zich zoals afgesproken, gebogen over de agenda en
onze manier van werken voor de periode 2020-2021.
WERKWIJZE:
We willen als ASD actief zijn op drie fronten:
1. In een passieve adviserende rol naar aanleiding van een beleidsnotitie; enkele leden
bereiden het advies voor en in de vergadering van de ASD wordt het advies vastgesteld
2. In een actieve participerende rol bij de beleidsvoorbereiding van nieuw beleid of
bijstelling van bestaand beleid; enkele leden participeren bij het tot stand komen van het
beleid bij het betreffende thema; een voorbeeld daarvan is de inclusie agenda
3. In een actieve ongevraagd adviserende rol op basis van thema’s die de ASD zelf vaststelt;
een werkgroep bereidt het thema voor en stelt een plan van aanpak op; voorbeeld
contact met de dorpsraden
CONCEPT AGENDA 2020-2021
Uitwerking:
a. Contact met de dorpsraden; wat leeft er, waar is behoefte aan in het sociaal domein;
starten met Knegsel en Steensel(?); plan van aanpak wordt opgesteld door
voorbereidingsgroep.
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b. Pilot “Vessem een “leerschool”, waarin inclusie, participatie en integraal denken leidend
zijn zowel in de beleidsvorming als in de uitvoering. Hierin zijn opgenomen:
o het plan “oude school”
o communicatie en bereikbaarheid van (kwetsbare) doelgroepen
o de inclusie agenda
o organisatie van zorg en welzijn op dorpsniveau
Hiervoor wordt een Plan van Aanpak opgesteld door een werkgroep waarin o.a.
betrokken worden:
- Gemeente
- Dorpsraad
- Erfgoedlab. Brabant
- Vereniging Kleiner Kernen
- Zorgaanbieders
- Onderwijs / educatie
- KBO
Plan van aanpak in een speciale bijeenkomst afstemmen met het College van B&W.
c. Lopende thema’s en afspraken:
o Afstemming PMB en Ab Czech (Bergeijk)
 Peter B. maakt afspraak met Thieu Houben (PMB) en Ab Czech (ASD
Bergeijk)
 Leon maakt afspraak met F. Baudoin, Kempenplus
o Inbreng Petra v.d. Horst (Koepel); voorstel: uitnodigen als Plan van Aanpak pilot
Vessem in concept klaar is; 5 oktober
o 30 juni: slimmer wonen; uitstellen
o 27 aug.: WMO overleg en jaarlijkse evaluatie; uitstellen en eerst consequenties
van corona crisis op WMO-beleid in beeld hebben
o 5 okt.: toegankelijkheid en participatie; meenemen in plan van aanpak
dorpsraden en pilot Vessem; Petra v.d Horst
o Evaluatie welzijnskader; na informatie door gemeente
o Beleidsplan schuldhulpverlening; na informatie door gemeente
o Beleidsplan minimabeleid; na informatie door gemeente
o 24 nov.:
 nieuwe inburgeringswet; werkgroep brengt hierover advies uit
 evaluatie lopende activiteiten en vaststellen agenda 2021
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