Concept
Verslag van de vergadering Adviesraad Sociaal Domein Eersel, die werd gehouden op 9 juni 2022
(ASD 220609 in het Kempenmuseum in Eersel.
Aanwezig waren: Ingrid van Beek, Leon Caers, Mien Vermeulen, Jiska Bongers, José Backbier,
Ed Rhebergen, Hanneke van Lieshout, Lieke Cools, Ad Bastiaanse en Annie Rijkers.
Afwezig: Riny Castelijns, Jan Sanderse, Annemieke van der Dussen, Coby Beerens en Thijs Kappen.
Voorzitter: Leon Caers/Ingrid van Beek
Notulist: Annie Rijkers
1. Opening
Leon Caers opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij begint met de mededeling dat
Ingrid van Beek per 1 juni onze nieuwe voorzitter is geworden. Ingrid neemt vervolgens de
voorzittersrol over van Leon en zit deze vergadering verder voor. Ed spreekt een dankwoordje uit
aan Leon voor zijn tijdelijke voorzittersrol in de voorbije maanden, die naadloos is doorgelopen.
Leon heeft deze rol voortreffelijk vervuld, waarvoor applaus.
2. Aandacht voor de WMO en toelichting energietoeslag.
o Trudy van Hoef van gemeente Eersel reikt op papier de recente cijfers uit van WMO over de
jaren 2018 t/m 2021 (zie bijlage) en geeft samen met de WMO-consulent Ineke Willemse (zij
doet alleen maatwerkvoorzieningen) een toelichting.
➢ Eersel is de gemeente in de Kempen met het grootste aantal WMO-voorzieningen en
de hoogste uitgaven. Werkwijze is van al deze gemeenten hetzelfde, maar Eersel
heeft meer oudere bewoners (m.n. de wijk Kerkebogten). Er worden voor toekenning
van rijksgelden andere criteria gehanteerd, deze lopen niet in de pas met
leeftijdsopbouw. Het is nu nog wel behapbaar, maar dan moet het Rijk wel blijven bij
plussen.
➢ De wachttijd loopt op, is nu al september, o.a. door de vakantieperiode en een aantal
nieuwe collega’s die nog ingewerkt dienen te worden. Bezetting is wel weer op peil.
Er wordt wel meteen gepland en gecommuniceerd over de datum. Noodsituaties
krijgen prioriteit. Ook de complexe hulpvragen nemen toe en door corona meer
schrijnende situaties.
➢ Op de vraag wat er gedaan wordt aan preventieve aanpak, wordt door Trudy
verwezen naar de preventieve projecten van o.a. Lumens en Cordaad Welzijn.
➢ Lieke geeft aan dat wellicht de signaleringsfunctie vanuit de dorpsraden/
dorpsondersteuners preventief wat kan betekenen. Als die lijntjes kort zijn, kan er
samen opgetrokken worden. Preventie is heel belangrijk.
Besloten wordt dat ASD gemeente gaat vragen om uitsplitsing van de cijfers naar de
kerkdorpen omdat het interessant is om te weten hoe de dorpen het doen in vergelijking
met Eersel. Ook willen we nog een avond gaan beleggen met wethouder en
beleidsmedewerkers hoe tot een preventieve aanpak te komen vanuit de kracht van de
gemeenschap. Dit gaan we eerst voorbereiden in de ASD en daarna worden de wethouder en
beleidsmedewerkers uitgenodigd.
o Tamara Willems van gemeente Eersel geeft aansluitend een toelichting op de energietoeslag.
Hoewel de wet nog niet is aangepast is gemeente Eersel gaan uitbetalen, na toezegging
minister dat er gestart mocht worden begonnen. Het is eenmalig voor dit jaar en één
uitbetaling van maximaal € 800 per huishouden met een laag inkomen (niet hoger dan 120%
van de toepasselijke bijstandsnorm). Intussen zijn er al 184 uitbetalingen gedaan via
ambtshalve aanslag, dat zijn diegenen waar al eerder inkomenstoetsen voor zijn gedaan.
Verder zijn er nog 46 aanvragen ontvangen en dagelijks komen er nog binnen.
Aanvraagtermijn loopt tot 1-7-2022. Tamara laat nog weten wanneer er meer bekend is over
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de verlenging van de aanvraagtermijn. De Kempengemeenten trekken samen op bij de
uitvoering van deze regeling.
3. Verslag vergadering 20-04-2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. Bij de rondvraag staat dat het
lidmaatschap van de werkgroep inclusie/participatie voor Annemieke moeilijk te combineren is
met haar werk. Annie heeft intussen haar plaats in die werkgroep overgenomen en Annemieke is
nu nog lid van de werkgroep WMO.
4. Ingekomen:
o Emails van Koepel en Docu Alerts
o Link naar het webinar over ‘Gemeentelijke advies- en cliëntenraden en de
participatieverordening’ van maandag 25 april 2022
o Brief vertrek Silvia Sanders, afdelingsmanager MD
o Update gemeente vluchtelingenhulp
o Door gemeente getekende overeenkomst website
5. Mededelingen
o Ingrid van Beek is zoals bij de opening vermeld onze nieuwe voorzitter per 1 juni 2022 en op
31 mei benoemd door College B&W voor een periode van 4 jaar.
o Borging website: Op 31 mei heeft het college ingestemd met de “Overeenkomst met
betrekking tot de inrichting en het beheer van de pagina’s van de Adviesraad Sociaal Domein
Eersel op de website van de gemeente Eersel”. De overeenkomst is intussen getekend door
de gemeente en de ASD. Op 22 juni staat afspraak gepland van de werkgroep.
o Afspraak met Bas Joosten over de omgevingsvisie heeft in kleine commissie (Jan, Ingrid,
Annie) op 1 juni plaatsgevonden. De omgevingsvisie 2.0 is eind 2021 vastgesteld (zie bijlage).
De voorbereiding voorafgaande aan de aanbesteding/opdracht voor versie 3 is lopende.
Verwacht wordt dat de opdracht daarvoor eind dit jaar gegeven zal worden. Het zal nog wel
een tijd duren (eind 2023) voordat conceptversie 3.0 beschikbaar komt. Wordt in andere
vorm opgesteld, meer kortere items waarop doorgeklikt kan worden.
o Zijn ook volop bezig met Woonzorgvisie Kempen breed. Alle informatie en inventarisaties zijn
binnen. Woonzorgvisie wordt verder opgesteld en zal voor de zomer klaar zijn.
o Nieuwe gemeenteraad en collegeleden zijn op 18 mei geïnstalleerd en het nieuwe
coalitieakkoord is op 24 mei vastgesteld. Het coalitieakkoord wordt binnenkort op de
website van de gemeente geplaatst.
6. Stand van zaken inclusie overleg/participatie/dorpsraden
o Inclusieagenda: Vanmiddag vergadering van de werkgroep inclusie, waarbij de voortgang
besproken is van inclusieagenda. Belangrijk is dat inclusie in de bloedbanen van de
ambtenaren komt. We gaan gesprek aan met ambtenaren en hopen dat ook met de
gemeentesecretaris te kunnen bespreken. We gaan met ondernemers om de tafel zitten
voor het maatschappelijk ondernemen op de kaart te zetten.
Er is aangedrongen op het maken van de placemat met de actuele sociale kaart en deze
jaarlijks te herzien, voor opname in de gemeentegids. Ook gevraagd om gemeentegidsen te
verspreiden over de dorpen; dat is dit jaar goed gedaan. Verder verzoek om gemeentelijke
bekendmakingen en berichten ook op Kempen TV te zetten.
M.b.t. speerpunt toegankelijkheid ruimten gaat PMB contact opnemen met Bas Joosten van
de gemeente om te vragen of er een stappen- en tijdsplan is voor de aanpak/uitvoering en
om hierover te communiceren (meer inzicht voor de burgers).
Nourdine zal nog navraag doen bij Tamara Willems of gemeente Eersel al gestart is met de
voorbereiding van de nieuwe participatieverordening, die er aan gaat komen.
o Platform Participatie De Kempen: Overleg op 23 mei met Francois Baudoin van Kempen Plus
is bijgewoond door Leon, waarbij Kempen Plus een presentatie met o.a. uitleg over het
fusiebeleid en rondleiding gegeven heeft. Leon was onder de indruk van de professionele
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aanpak. Afgesproken is jaarlijks dit overleg te herhalen om terug te kijken en de nieuwe
plannen te bespreken (zie verslag in bijlage). De vragen van Jan van Engeland, lid PMB Eersel,
die verhinderd was, zal Kempen Plus nog per mail beantwoorden.
Opgemerkt wordt dat de werkmethode Kempen Plus niet altijd past bij alle
uitkeringsgerechtigden bijv. allochtonen met taalachterstand etc. Er moet meer gezamenlijk
opgetrokken worden en gekeken worden naar de mogelijkheden.
Dorpsraden: Plan Steensel ligt bij Afdelingshoofd, er wordt binnenkort gesprek gepland met
Dorpsraad en KBO. Daarna volgt reactie op brief van ASD.
Dorpsraad/team Vessem wil concept Steensel vertalen voor Vessem. Zij gaan hiermee aan de
slag. Na de vakantie wordt bekeken voor welke kerkdorpen dit verder opgepakt kan worden
(Duizel, Steensel, Knegsel, Wintelre). Voor kerkdorp Eersel ligt het wat moeilijker, er is geen
dorpsraad.
Lieke meldt dat alle dorpsraden uitgenodigd zijn op 26 september voor een kennismakingsbijeenkomst met Arian Wouters, medewerker Dorpsparticipatie gemeente Eersel.

7. Stand van zaken WMO (zie ook agendapunt 2)
o ASD heeft reactie gegeven op het antwoord van de gemeente op ons advies inzake de
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning.
8. Stand van zaken Jeugdzorg
o Vertrek Silvia Sanders, zij stond aan de wieg van het jeugdbeleid. Sylvia is per 16 mei met een
andere baan gestart in Eindhoven. Voorlopig geen opvolger. De directeur van GSK
(gemeenschappelijke regeling) gaat dit tijdelijk doen omdat de Kempen brede samenwerking
wordt opgeheven en opnieuw wordt ingericht per 1-1-2023. Nog onduidelijk hoe dit gaat
lopen. Als Trudy van Hoef meer weet zal ze de ASD informeren.
o Nicole van Gisbergen is de nieuwe beleidsmedewerker jeugd, gepokt en gemazeld bij MD. Dit
terrein is wel relatief nieuw voor haar. Er komt gesprek met haar en themagroep jeugd ASD.
Ed heeft al contact gehad daarover; er is gevraagd of ASD de vragen papier wil zetten.
9. Rondvraag en sluiting
o Mien meldt dat ze de cursus clientondersteuning afmaakt maar ze heeft besloten geen
onafhankelijke clientondersteuner te worden. De casussen zijn echt heel technisch en de
opleiding is vooral gebaseerd op conflicthantering, dit past niet bij haar. Mien loopt er ook
tegen aan dat ze geen netwerken heeft om intervisies te doen. Ze wil wel iets anders gaan
doen en de opgedane kennis in de opleiding komt zeker nog van pas de komende tijd.
o Ad vertelt dat een goede vriendin van hem altijd een leidinggevende functie gehad bij een
groot bedrijf. Ze heeft zich voor een taalproject aangemeld als vrijwilligster op 21 maart. Ze
staat te popelen om aan de slag te gaan. Ze heeft al diverse mails gestuurd, maar er wordt
steeds geantwoord dat ze het druk hebben. We gaan Nourdine in een volgende vergadering
uitnodigen om ons te informeren over de status van de vluchtelingenproblematiek.
o Jiska geeft aan dat zij niet uitgenodigd is voor het overleg op 22 juni van de werkgroep
website, terwijl ze ook in de werkgroep zit. Annie zal aan Riny vragen om na haar vakantie
een nieuwe afspraak te plannen. Kan evt. op maandag overdag en anders in de avonduren.
o Ingrid heeft volgende week op verzoek gemeente volgende week een persgesprek samen
met wethouder Eric Beex.
o Leon heeft contact gehad met Thijs Kappen, die aangegeven heeft lid te willen worden van
de ASD.
o Het eerstvolgend agendaoverleg is gepland op woensdag 6 juli 2022 om 9.30 uur in het
gemeentehuis.
o De volgende vergadering wordt gehouden op maandag 18 juli 2022 om 19.30 uur in het
Kempenmuseum. Ad meldt zich al af voor deze vergadering, is dan op vakantie.
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