Concept
Verslag van de vergadering Adviesraad Sociaal Domein Eersel, die werd gehouden op
31 januari 2022 (ASD 220131) in het Kempenmuseum Eersel

Aanwezig waren: Leon Caers, Mien Vermeulen, Jan Sanderse, Annie Rijkers, Hanneke van
Lieshout, Annemieke van der Dussen, Ed Rhebergen, Ad Bastiaanse
Afwezig: Lieke Cools, Jiska Bongers, José Backbier, Coby Beerens
Voorzitter: Leon Caers
Notulist: Riny Castelijns
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Fijn dat we weer samen
kunnen komen.
Welkom aan Tamara Willems, beleidsmedewerker gemeente Eersel.
Zij beantwoordt de vragen die gesteld werden door de werkgroep Jeugd over de
adviesaanvraag tegemoetkoming kinderopvang SMI 2022.
Zie de bijlage.
Deze beleidsregel valt onder de bijzondere bijstand. Het CJG bepaalt de hulpvraag, de
gemeente financiert. Deze financiering zou ook moeten gelden als het kind niet bekend
is bij CJG!
Dit document is voor de ASD niet duidelijk, is het dan wel duidelijk voor de mensen waar
het om gaat? Belangrijk om door eenvoudig taalgebruik de toegankelijkheid te
vergroten. Er wordt afgesproken dat de ASD betrokken wordt bij de publicatie.
2. Arnold Romeijnders is niet aanwezig.
Vanwege drukke werkzaamheden in Steensel wacht hij nog even met het lidmaatschap
van de ASD.
3. Verslag vergadering 23-11-2021 wordt vastgesteld.
4. Ingekomen:
° Emails van Koepel en Docu Alerts
° Adviesaanvraag Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2022
Voor 4 febr. 2022
 Uitvraag bureau HHM inzake Woonzorgvisie Kempengemeenten
 Adviesaanvraag Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2022
Art. 28 Punt 6 reiskosten: Als kind 18 wordt midden in schooljaar, hoe gaat het
dan verder met financiering? Het valt dan niet meer onder jeugdwet.
Art. 39 Bedragen nadere regels studietoeslag: bedragen veranderen in
samenhang met minimum loon.
 Adviesaanvraag tegemoetkoming kinderopvang SMI 2022
Voor 18 febr.
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5. Mededelingen
 Willemijn is gestopt als lid van de ASD
Ed zal contact zoeken met directeur Rythovius en evt. basisscholen voor
aanvulling werkgroep Jeugd.
 José is langere tijd afwezig wegens ziekte. We wensen haar beterschap.
 Opvolging voorzitter en secretaris
Zie artikel welzijnswijzer. Er is een informatief gesprekje gevoerd met een
aspirant kadidate.
 Suzanne Oosterink, beleidsmedewerker Jeugd, verlaat de gemeente Eersel.
 Borging website
Het is mogelijk binnen de site van de gemeente een hoek voor de ASD in te
richten. De gemeente kan de faciliteiten verzorgen, de ASD zal dan
verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Het is wel belangrijk de onafhankelijkheid
van de ASD te waarborgen. Daarvoor zou een soort van overeenkomst gemaakt
moeten worden. Wordt vervolgd.
 De informele bijeenkomst wordt gepland op woensdag 16 februari a.s. om 17.00
uur bij Restaurant De Keizer.
 Advies ASD Woonzorgvisie Kempengemeenten is verzonden
6. Het Financieel overzicht 2021 en de begroting 2022 worden vastgesteld.
Zie toelichting email: de spaarrekening is bijna leeg. De penningmeester stelt voor een
verzoek in te dienen om de regeling ASD aan te passen en ophogen van budget en
vergoedingen aan te vragen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
7. Stand van zaken inclusie overleg/ participatie/ dorpsraden
 De opinieraad bij Kempenplus zal geen permanente raad zijn, maar worden
samengesteld op basis van thema’s of problematieken.
Er is geprobeerd om door regionale samenwerking alsnog een permanente
opinieraad te starten, maar voorlopig zonder resultaat.
 Dorpsraad Steensel
De Stuurgroep stelt een visiedocument op dat in maart wordt aangeboden aan
het college. Nu communiceren en zorgen voor draagvlak.
Extra subsidie voor ondersteuning via de dorpsondersteuner is geblokkeerd. Men
vraagt de gemeente nu haar standpunt te heroverwegen.
Men werkt ook aan de mentaliteitsverandering. Zoveel mogelijk mensen moeten
kunnen meedoen.
 Inclusie
Laatste jaar weinig voortgang geboekt. Er is een actieagenda voor 2022-2023
opgesteld, de prioriteiten zijn benoemd en daar worden stakeholders bij gezocht.
Er wordt nu geprobeerd of via de dorpsraden de prioriteiten kunnen worden
uitgevoerd. Steensel is daarbij de pilot.
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8. Stand van zaken WMO
 Adviesaanvraag Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2022 (voor
18 febr.) is klaar.
° Nieuwe datum overleg met Wmo consulenten vastleggen (na coronabeperkingen)
Trudy vragen om e.e.a. te coördineren.
° Webinar clientondersteuner Mien (vervolg)
Ze wil eerst de cursus afronden, alvorens aan de slag te gaan voor de KBO.
Clientondersteuner is een vak geworden, je moet de kennis ook bijhouden.
9. Stand van zaken Jeugdzorg
 Adviesaanvraag tegemoetkoming kinderopvang SMI 2022 (voor 18 febr.)
Ed zal opzetje maken en rondsturen.
10. Rondvraag en sluiting
 Annie maakt ons attent op een voorbeeld flyer die de ASD van Capelle aan de Ijssel
heeft samengesteld.
Het eerstvolgend agendaoverleg is gepland op woensdag 16 februari om 9.30 uur in het
gemeentehuis.
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 8 maart 2022, aanvang 19.30 uur in
het Kempenmuseum.
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