Concept
Verslag van de vergadering Adviesraad Sociaal Domein Eersel, die werd gehouden op
30 juni 2020 (ASD 200630) in SCC De Muzenval

Aanwezig waren: Ad Bastiaanse, Jan Sanderse, Tamara Maas, Jan Sanderse, Leon Caers, Lieke Cools,
Annemieke van der Dussen, Mien Vermeulen, Ed Rhebergen (na 20.30 uur)
Afwezig: Mariska van de Ven, Coby Beerens, Jiska Bongers, José Backbier, Toinette van Unen
Voorzitter: Peter Bunnik
Notulist: Riny Castelijns
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Trudy: stand van zaken gemeente Eersel ‘na Corona’
Tot 1 september thuiswerken
Wmo: indicaties worden telefonisch en kortdurend gesteld. Geen huisbezoek, behalve voor
woningaanpassingen. Na coronaperiode volgt fysiek keukentafelgesprek.
Aantal hulpaanvragen is afgenomen, terwijl bij het vrijwilligerssteunpunt gerekend werd met
extra hulpvragen. De zorgaanbieders worden gecompenseerd tot 1 juli.
Resultaten cliëntervaringsonderzoek 2019 zijn heel goed. Zie de bijlage. Ook hoge score voor
andere Kempengemeenten. Deze keer werden geen extra vragen gesteld.
Bekendheid cliëntondersteuning nog verbeteren.
Moeilijk in te schatten of in deze coronatijd mensen uit het oog zijn verloren, bijv. omdat
huishoudelijke hulp wegviel. Hoe kom je achter de voordeur?
Wat betekent de coronapandemie financieel voor de gemeente? Tot nu toe nog geen extra
kosten. Ook begeleiding werd doorbetaald.
Er zou nog een inhaalslag hulpvragen kunnen komen. Men verwacht een behoorlijke naslag van
psychische effecten.
Annemieke: het Rijk subsidieert scholen voor het bijspijkeren van kinderen, buiten schooltijd.
Scholen moeten ouders adviseren en aanbieders inhuren.
3. Verslag vorige vergadering wordt vastgesteld.
4. Ingekomen:
- Diverse emails Koepel, Platform VG ZuidOost Brabant en Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving (RVS)
- Bericht FOT (Jan)
- Enquête R.v.d. Brink Universiteit Leiden
- Vragenlijst Koepel m.b.t. Corona
- Plan van aanpak Oude School Vessem (Lieke, Jos en Leon)
Mededelingen:
- Beleidsmedewerker Rik Voorbij neemt enkele taken Wmo over
- Susanne Oosterink aangesteld als beleidsmedewerker Jeugd
Uitnodigen in verg. 27 aug.
- Wélzijn fuseert per 1 juli met Cordaad, Eefje Heesterbeek is de aanspreekpersoon.
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5. De vergadering stemt in met Agenda 2020/2021 en de bijlage agenda 200630.
Voortgang ASD, werkwijze en concept agenda.
a. Omdat het pilot al in Vessem plaatsvindt, zal de voorbereidingsgroep dorpsraden contact
opnemen met Knegsel en Steensel.
b. Pilot Vessem is bedoeld als leerschool voor de integrale aanpak ter verbinding van zorg en
welzijn. Deze pilot komt vanuit de gemeenschap en de gemeente zou moeten faciliteren.
Dit past ook binnen de agenda van de ASD. De dorpsraad neemt de lead, komt met een plan
van aanpak en zoekt een kartrekker. Doet daarna een haalbaarheidsonderzoek en kan dan
met een businesscase contact opnemen met de gemeente.
c. Afspraak met PMB gepland op 16 juli.
F. Baudoin Kempenplus reageert op korte termijn naar Leon.
De ASD wil meedenken over beleidsnotitie participatie, voor einde van het jaar. Annemieke
sluit aan.
Petra v.d. Horst uitgenodigd in vergadering 5 oktober.
Evaluatie Welzijnskader: ASD wil betrokken worden aan de voorkant!
Advies beleidsplan schuldhulpverlening en minimabeleid nog dit najaar advies.
6. Contact met de dorpsraden opstarten
Commissie (Ad, Ed, Jiska, Lieke en Jos) zal voorstel en concept maken.
7. Ontwikkelingen, actualiteiten Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet
Zorgen over jeugd, veel eenzaamheid in coronatijd. De hoop is gevestigd op de scholen, waar een
grote rol ligt voor de leerkrachten. Zie subsidie scholen, bijv. zomerschool.
Wat betekent het sociaal emotioneel? Mensen fysiek inzetten en hulp laagdrempelig maken.
Deze discussie ook voeren met dorpsraden. Afdeling jeugd informeren en wethouder bevragen.
8. Rondvraag
Geen vragen.
De voorzitter dankt allen hartelijk voor aanwezigheid en bijdragen en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is gepland op donderdagavond 27 augustus 2020, 19.30 uur in De Smis
Duizel.
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Actielijst bij de vergadering Adviesraad Sociaal Domein 200630
Nummer

Actie

Door

Termijn

160307-3

Nota beschermd wonen/
maatschappelijke opvang

Trudy

??

170526-2

Evaluatie g.v.z. met KBO

Voorz./José

Na zomervakantie

180625-2

Evaluatie vluchtelingenwerk
Raadsinformatiebrief website

Nwe medewerker/ster

2020

190917-2

Plan van aanpak contact
dorpsraden en achterban
Pilot Knegsel en Steensel

Voorz./
Commissie

27 aug.

190917-4

Lezing P.v.d.Horst

Voorz./secr.

5 okt.

191204-3

Bijeenkomst leden adviesraden
Kempen inzake jeugdbeleid

Voorz./secr./Tamara

Najaar 2020

200302-1

Uitvoeringsprogramma slimmer
leven

J. Weekers

Najaar 2020

200302-2

Jeugdparticipatie

Ad/Tamara

200302-3

Contact leggen met Wélzijn m.b.t.
mantelzorg

Secr./Toinette

200630-1

Evaluatie met PMB

Voorz./secr.

200630-2

Overleg met Kempenplus
Beleidsnotitie Participatie

Leon/Annemieke

200630-3

Sociaal emotionele gevolgen van
corona voor de jeugd
- Dorpsraden
- Afd. jeugd en wethouder

Comm. DorpsradenS. Oosterink
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