Concept
Verslag van de vergadering Adviesraad Sociaal Domein Eersel, die werd gehouden op
20 april 2022 (ASD 220420 in het Kempenmuseum Eersel

Aanwezig waren: Leon Caers, Mien Vermeulen, Jiska Bongers, José Backbier, Annemieke van der
Dussen, Jan Sanderse, Annie Rijkers, Thijs Kappen
Afwezig: Coby Beerens, Ed Rhebergen, Hanneke van Lieshout, Lieke Cools, Ad Bastiaanse
Voorzitter: Leon Caers
Notulist: Riny Castelijns
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Een speciaal welkom voor Thijs Kappen, die aanschuift om ‘sfeer te proeven’. Hij is eventueel
kandidaat-lid voor de werkgroep Wmo.
2. Bas Joosten heeft zich ziek gemeld. Er wordt besloten om het gesprek in kleine commissie te
laten plaatsvinden.
3. Verslag vergadering 08-03-2022 wordt vastgesteld.
1. Ingekomen:
° Emails van Koepel en Docu Alerts
° Uitnodiging documentaire ‘Wei’ Cordaad Welzijn 5 april in de Smis in Duizel
° De uitnodiging voor een Informatiebijeenkomst over de Woonzorgvisie de
Kempengemeenten | 7 april 18:30 uur.
° Visieplan Welzijn, wonen en zorg in Steensel
° Aanvraag aan het gemeentebestuur van Eersel voor een budget voor de implementatie
van de pilot “Visieplan welzijn, wonen en zorg” in Steensel.
° Reactie advies Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
° Verslag van eerste bijeenkomst Overlegplatform Participatie De Kempen
° Reactie op advies ‘inclusie en vluchtelingen’
2. Mededelingen
 Opvolging voorzitter en secretaris. Er komt een advertentie voor de secretaris in de
Welzijnswijzer. Kijk ook eens in je eigen omgeving of mensen belangstelling hebben.
Mogelijk mensen van allochtone afkomst?
 Borging website
- Wachten op ondertekening van de concept overeenkomst met gemeente voordat
verdere stappen gezet worden.
- Cursus Koepel Annie en Riny over communicatiemiddelen voor adviesraden.
Deze was erg waardevol, er werden veel voorbeelden gegeven.
Zie de presentatie, handreiking social media en samenvatting van Annie.
- Annie zal namens de werkgroep inclusie/participatie aansluiten bij onderhoud
website.
 Voorstel om het overleg met Wmo consulenten te combineren met presentatie recente
cijfers in de vergadering van 9 juni wordt aangenomen.
 Ongevraagd advies uitgebracht over ‘inclusie en vluchtelingen’ (Oekraïne).
 Inloggen website Koepel met persoonlijk account -> zie nieuwsbrief maart.
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Woonzorgvisie: de woonzorgvisie wordt Kempenbreed opgesteld, de uitwerking vindt
echter lokaal plaats.
Op 7 april werden verenigingen en organisaties uitgenodigd voor een bijeenkomst, met
de bedoeling weer input op te halen.
De avond verliep echter anders dan gepland: er blijken al meerdere visies te zijn
gemaakt, die niet door de gemeenten zijn ingebracht. De aanwezigen vragen de
gemeenten met klem om de initiatieven die er al zijn (burgerparticipatie) te honoreren
en te faciliteren, met het verzoek de geldende regelgeving ruim te hanteren.
Tot slot werd afgesproken dat een terugkoppeling van de opgestelde concept visie naar
de aanwezigen zal plaatsvinden, gevolgd door eventuele aanpassingen op basis van de
input die bij die terugkoppeling wordt gegeven.

4. Stand van zaken inclusie overleg/ participatie/ dorpsraden
 Pilot dorpsraad Steensel: afwachten hoe de gemeentelijke reactie is. Als de gemeente wil
ondersteunen, kunnen stappen worden gemaakt in het proces van de burgerparticipatie.
De dorpsraad en KBO van Vessem gebruiken dit document als leidraad voor een visie
voor Vessem.
 Overlegplatform Participatie De Kempen: alle adviezen gaan naar de wethouder van de
eigen gemeente. Hopelijk kunnen plannen gemaakt worden tot 2025.
Alle info zal worden gedeeld met de leden.
 Inclusieagenda: de gemeente wil de agenda beperken tot mensen met een beperking.
Maar deze is juist bedoeld voor alle kwetsbaren! Zie ook VNG nota.
Nu is een top 5 prioriteitenlijst samengesteld, waarbij samenwerking met de dorpsraden
wordt gezocht. Het dorp bepaalt dan de prioriteiten.
5. Stand van zaken WMO
 Annie zal namens de werkgroep Wmo reageren op het antwoord dat de gemeente gaf op
ons advies inzake de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning. Zie de bijlage.
6. Stand van zaken Jeugdzorg
 Nog reageren op het antwoord van de gemeente op ons advies Beleidsregels bijzondere
bijstand en Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang.
 Er is nog geen nieuwe afspraak gemaakt met de (nieuwe) beleidsmedewerker.
7. Rondvraag en sluiting
 Mien heeft nog 4 workshops te gaan alvorens ze als clientondersteuner haar diensten
aanbiedt. Ze kan bij een collega ervaring opdoen.
Dat ze lid is van de ASD, geeft een toegevoegde waarde. Landelijk hebben de gemeenten
standaard een contract met MEE.
 Annemieke geeft aan dat het lidmaatschap van de werkgroep inclusie/participatie
moeilijk te combineren is met haar werk. Annie kan eventueel haar plaats innemen en de
werkgroep Wmo verlaten.
 Op 25 april geeft de Koepel een gratis workshop over de participatieverordening. 19.30 –
21.15 uur.
 Thijs heeft veel info meegekregen deze vergadering. Hij denkt er even over na, maar zal
waarschijnlijk wel aansluiten bij de ASD.
Het eerstvolgend agendaoverleg is gepland op woensdag 18 mei om 9.30 uur in het gemeentehuis.
De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 9 juni 2022, aanvang 19.30 uur in het
Kempenmuseum.
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