Concept
Verslag van de vergadering Adviesraad Sociaal Domein Eersel, die werd gehouden op
8 maart 2022 (ASD 220308) in het Kempenmuseum Eersel

Aanwezig waren: Leon Caers, Mien Vermeulen, Hanneke van Lieshout, Ed Rhebergen, Ad
Bastiaanse, Lieke Cools, Jiska Bongers
Afwezig: José Backbier, Coby Beerens, Annemieke van der Dussen, Jan Sanderse, Annie
Rijkers
Voorzitter: Leon Caers
Notulist: Riny Castelijns
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn veel afmeldingen,
de corona speelt ons nog steeds parten.
2. Een speciaal welkom aan Ingrid van Beek die ter kennismaking als toehoorder deelneemt
aan onze vergadering. Zij is altijd maatschappelijk actief geweest en overweegt het
voorzitterschap van de ASD op zich te nemen. Er volgt een voorstelrondje.
3. Welkom aan Silvia Sanders, Pieter Brekelmans en Suzanne Oosterink (digitaal vanwege
ziekte). Zij bespreken - met een presentatie – de
 Stand van zaken Meerjaren Beleidskader jeugdhulp 2020-2024 ‘Samen van
transitie naar transformatie’ en geven een
 Toelichting op de adviesaanvraag ‘verordening Jeugdhulp’, ‘nadere regels’ en
‘protocol gebruikelijke zorg jeugdhulp’

Deze presentatie werd ook gegeven aan de adviesraden in Bergeijk en Bladel.







Na de presentatie ontstaat een discussie over de titel van het meerjarenplan. Met
de grote transitie in 2015 is de jeugdhulp overgebracht naar de gemeenten.
Met een transformatie wordt nu vooral geprobeerd het specialistisch gedeelte
over te brengen naar het voorliggend veld, m.a.w. in te zetten op preventief
beleid.
Grosso modo laat de jeugdhulp in de Kempengemeenten een stabiele lijn zien.
In de Kempengemeenten blijken er in de loop der jaren geen grote verschillen in
de onderlinge aantallen te zijn.
Door gebrek aan data is het moeilijk vergelijkingen te maken met andere
gemeenten: zie waarstaatjegemeente.nl
De commissie Jeugd zal nog contact opnemen met Suzanne over de
beantwoording van de gestelde vragen.

Enkele punten uit de discussie:
 In het begin van de coronaperiode was de behoefte aan gesloten opvang hoog.
 Als noodzakelijke hulp niet door het CJG zelf kan worden geboden, worden
specialisten ingehuurd.
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Vroege signalering is moeilijk.
Wachttijden zijn nog steeds hoog.
De ambulante hulp geeft ook een redelijk stabiel beeld, evenals de kosten ervan.
Lunetzorg was een grote kostenpost, dat wordt aanzienlijk minder.
Is het mogelijk te monitoren op dorpsniveau? Moeilijk i.v.m. de kleine aantallen.

4. Verslag vergadering 31-01-2022 wordt vastgesteld.
5. Ingekomen:
 Emails van Koepel en Docu Alerts
 Nieuwsflits Koepel voor beleidsmedewerkers doorgestuurd aan T. van Hoef
 Adviesaanvraag verordening Jeugdhulp’ (inclusief toelichting), ‘nadere regels’ en
‘protocol gebruikelijke zorg jeugdhulp’
6. Mededelingen
 Opvolging voorzitter en secretaris: advertentie geplaatst, zowel digitaal en in de
Hint.
 Borging website: de concept overeenkomst met betrekking tot het beheer van de
website van de ASD wordt door de vergadering goedgekeurd, evenals het
concept met de uitgangs- en actiepunten.
- Annie heeft zich aangemeld voor een online workshop van de Koepel over
communicatiemiddelen voor adviesraden. Ook Riny zal deelnemen.
- Jiska zal meewerken vanuit doelgroep Wmo.
- Nog aanvulling nodig van groep inclusie/participatie.
 Aanpassing regeling ASD: zal door het college worden gehonoreerd.
 Verslag voortgang omgevingsvisie B. Joosten in vergadering 20 april
 Op verzoek T. van Hoef nieuwe datum overleg met Wmo consulenten uitstellen
tot april/mei.
7. Stand van zaken inclusie overleg/ participatie/ dorpsraden
Pilot dorpsraad Steensel:
Het visieplan plus activiteitenplan en prioriteitenlijst zal op 24 maart worden
aangeboden aan B&W.
Met het verzoek om deze pilot te ondersteunen met een dorpsondersteuner voor 20
uren per week gedurende 2 jaren; de dorpsondersteuner zal dan worden aangestuurd
door de dorpsraad.
De ASD zal met een ongevraagd advies dit initiatief ondersteunen.
8. Stand van zaken WMO
Geen bijzonderheden.
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9. Stand van zaken Jeugdzorg
 Advies kinderopvang is verzonden
 Verslag gesprek met R. Tops, directeur Rythoviuscollege -> Ed
De directeur zal in zijn netwerk mensen benaderen voor het lidmaatschap van de
ASD.
 Verslag gesprek met S. Oosterink, beleidsmedewerker Jeugdhulp ->
Gesproken over laaghangend fruit, hoe kijk je naar risico’s en waar staat je
gemeente.nl.
 Adviesaanvraag verordening Jeugdhulp’ (inclusief toelichting), ‘nadere regels’ en
‘protocol gebruikelijke zorg jeugdhulp’ svp voor 21 maart.
10. Rondvraag en sluiting
 De voorzitter bedankt Ingrid van Beek voor haar komst. Zij wil graag deelnemen
aan het volgend agendaoverleg en ook de volgende vergadering bijwonen,
alvorens een besluit te nemen.
 Daarna bedankt de voorzitter alle aanwezigen en sluit daarmee de vergadering.
Het eerstvolgend agendaoverleg is gepland op woensdag 6 april om 9.30 uur in het
gemeentehuis.
De volgende vergadering wordt gehouden op woensdag 20 april 2022, aanvang 19.30 uur in
het Kempenmuseum.
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