Concept
Verslag van de vergadering Adviesraad Sociaal Domein Eersel, die werd gehouden op
18 juli 2022 (ASD 220718) in het Kempenmuseum Eersel

Aanwezig waren: José Backbier, Leon Caers, Mien Vermeulen, Annemieke van der Dussen, Annie
Rijkers, Thijs Kappen, Ed Rhebergen, Hanneke van Lieshout, Coby Beerens, Ingrid van Beek
Afwezig: Ad Bastiaanse, Jiska Bongers, Riny Castelijns, Jan Sanderse, Lieke Cools
Voorzitter: Ingrid van Beek
Notulist: Ingrid van Beek/Annemieke van der Dussen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Een speciaal welkom voor Tamara Willems.
2. Tamara Willems geeft een toelichting op adviesaanvraag studietoeslag, energietoeslag en cijfers
cliënt-ervaringsonderzoek.
3. Naar aanleiding van het verslag vorige vergadering d.d. 09-06-2022:
° Mien Vermeulen gaat de onafhankelijke clientondersteuning oppakken
° José Backbier zal informatie waaronder beleidsstukken hieromtrent toesturen.
Het verslag wordt verder vastgesteld.
4. Ingekomen:
° E-mails van Koepel en Docu Alerts
° Presentatie Platform Participatie
° Adviesaanvraag over de Beleidsregels Studietoeslag gemeente Eersel 2022
° De verlenging van de aanvraagtermijn Eenmalige Energietoeslag 2022
° De resultaten van de cliënt-ervaringsonderzoeken sociaal domein 2021
5. Mededelingen
 Website; er is een overzicht met vragen/aandachtspunten opgesteld; na de
vakantieperiode is er een overleg gepland met webmaster Toos van Gisbergen
(gemeente Eersel)
 Bijeenkomst woonzorgvisie is gepland op 22-9 van 15.00-17.00 uur in Den Herd in Bladel;
uitnodiging volgt nog
 Het onderwerp vluchtelingenopvang en -begeleiding wordt in de volgende vergadering
besproken
 Vacature secretaris is opengesteld; reacties worden afgewacht

6. Stand van zaken inclusie overleg/ participatie/ dorpsraden
 Inclusie-agenda:
o gesprek geweest met Thijs Offermans en Patricia Salemink van de gemeente
o het is belangrijk dat inwoners zich hierin gezien en gehoord worden in een
inclusieve maatschappij
o Conclusie; er moet binnen de gemeente meer aandacht komen voor ‘inclusie’ en
de ‘inclusieve maatschappij’
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Platform Participatie De Kempen
o Leon doet verslag van het bezoek aan KempenPlus



Dorpsraden
o Er is een aanvraag bij de gemeente ingediend voor extra uren dorpsondersteuner
voor ontwikkeling van plan Steensel. Er is inmiddels 8 uur aangeboden door de
gemeente (moet nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd).
o Er is ruimte nodig om zaken niet alleen ‘top-down’ vanuit centrale wet- en
regelgeving te initiëren, maar ook ‘bottom-up’.
o Aandachtspunt is het tijdig informeren en betrekken van de dorpsraden.
o Hiervoor is een cultuuromslag nodig bij enkele beleidsambtenaren.

7. Stand van zaken WMO
 Uitsplitsing cijfers per kerkdorp is niet mogelijk.
 Er zijn lange wachtlijsten voor aanvraag WMO. Team zou op sterkte zijn.
 Werkgroep WMO stelt conceptbrief op om met B&W de zorgen te delen rondom de
wachtlijsten en naar de aanpak te informeren.
 Er wordt in het najaar een afspraak met de betrokken wethouder en beleidsmedewerker
gepland
8. Stand van zaken Jeugdzorg
 Advies beleidsregels Studietoeslag gemeente Eersel is door de werkgroep opgesteld en
voorgelegd aan de ASD. Ingrid stuurt het door de ASD goedgekeurde advies naar de
beleidsambtenaar.
 In verband met veranderingen bij MD zijn er in 2022 minder uren beschikbaar voor de
gemeente Eersel. Nicole van Gisbergen werkt dit jaar 4 uur per week voor Jeugdzorg;
vanaf 2023 is hiervoor 24 uur beschikbaar.
 De werkgroep Jeugd plant een gesprek met Nicole.
9. Rondvraag en sluiting
° Het eerstvolgend agendaoverleg is gepland op woensdag 21 september a.s. aanvang
9.30 uur in het gemeentehuis.
° De volgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op 3 oktober a.s. aanvang 19.30
uur in het Kempenmuseum. Trudy van Hoef zal Nourdine Hmamoui daarvoor uitnodigen
om over de opvang en begeleiding van vluchtelingen en statushouders te spreken.
° José Backbier geeft aan dat zij vicevoorzitter ASD is. Dus bij afwezigheid van Ingrid zal
José voorzitten.
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