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1) 14.00 Openen
Jaap opent het overleg en stelt de agenda vast.
2) Notulen
Het Symposium voor de jeugd is niet Mini. Ilze verwijdert het woord mini uit de notulen. De
notulen zijn vastgesteld.
3) Mededelingen uit de KK’s en DB
KK BTB is in gesprek over de gang van zaken rondom de Maashorst, organisatie rondom de dag
van de witte stok en het bouwbesluit 2018. Jane van Erp wordt tijdelijk de contactambtenaar voor
BTB.
KK WIAS deelt mee dat José Vossenberg stopt met haar taken voor ASD Oss wat heel jammer is.
KK WIAS, KK Jeugd en Ilze stemmen de afspraken rondom het maken van een passend
vergaderschema voor 2019 met elkaar af.
KK Jeugd heeft advies gegeven op het onderzoek van de rekenkamer. Het college heeft dit niet
doorgestuurd naar de adviescommissie. Jaap neemt hierover contact op met wethouder van
Geffen. De organisatie van het symposium is in volle vaart. De officiële uitnodiging gaat rond 2
januari de deur uit. Jan van den Heuvel moet helaas stoppen met zijn activiteiten voor de ASD
Jeugd.
KKWMO heeft tijdens het overleg zinvol gesproken met de ambtenaren over het concept
beleidsplan WMO. Er zal een inlegvelletje komen voor Oss. Separaat gaat een groep een advies op
het beleidsplan voorbereiden zodat dit begin februari klaar kan zijn. Verder zijn de onderwerpen
overvraging van de burger bij cliëntervaringsonderzoek, en de keukentafelgesprekken en de
capaciteit van de consulenten onderwerpen van gesprek.
Gerard doet verslag over de nieuwe contractpartner voor de uitvoering van de Regiotaxi. Het tarief
zal voor alle personen met een WMO indicatie hetzelfde blijven.
DB: Peter meldt vanuit het DB dat het huishoudelijke reglement is aangepast m.b.t. de omgang
met langdurig zieken binnen ASD. Het voorstel wordt goedgekeurd.
Het DB heeft gesproken met Janne Kuijpers over netwerken binnen de ASD. Dit wordt het thema
voor 11 januari.
De kern van het document Overall Sociaal Domein is al op internet vindbaar. Gerard wil het
bekijken en relevante stukken doorsturen.
4) Advies Monitor
Het is gewenst dat al onze adviezen schriftelijk worden beantwoord.
Ibabs is een bron voor vergaderstukken voor agenda’s van adviescommissies, raadsvergaderingen
e.d. Allen gaan checken of er nog voor ons relevante stukken op Ibabs zijn gepubliceerd.
Vervolgens gaan Jaap en Ilze de monitor bijwerken.
5) Congres 23 november Evaluatie en verder?
Wat gaan we in Den Haag doen bij René Peters? Heeft congres iets opgeleverd?
In het praat papier heeft Jaap de input van het congres naar 10 punten teruggebracht die ter
discussie zijn behandeld.
Beslist wordt Bart Bakker uit te nodigen en onszelf te verdiepen in het project in de Ruwaard.
Vragen voorbereiden voor Bart Bakker.
Ter voorbereiding op het bezoek aan Den Haag gaat Jaap met Kees van Geffen praten over
landelijke regels waar ze in Oss tegenaan lopen en bespreekbaar gemaakt kunnen worden in Den
Haag.
6) Denktanks 2019. Toegang en bureaucratie. Accordering

Denktank Toegang tot de zorg, schuldhulpverlening: Mart is voorzitter, leden zijn Ellen, Gerard,
Herm droog, Hetty Fastenau, Fons. Tijdens het eerste overleg wordt een doel geformuleerd,
werkwijze en gewenste outcome.
Denktank Bureaucratie Voorzitter Jaap, leden zijn Peter, Elisabeth Inge Hock (waarschijnlijk). Er
wordt gewerkt op basis van co-creatie waarbij de denktank eerst iets gaat ontwikkelen. De
denktank gaat zelf afstemmen hoe de invulling van de vergadermomenten er uit gaat zien. Idee
om Anton te vragen i.v.m. zijn ervaring met de proeftuin? De voorzitters zullen de leden van hun
KennisKring vragen en koppelen dit terug te koppelen in het volgende overleg. Gerard denkt na
over het wel of niet willen deelnemen aan deze denktank.














7) WVTTK.
Jaap zal Sille Dohmen nogmaals om een schriftelijk antwoord vragen op het advies MER 2018.
Er is onduidelijkheid geconstateerd rondom de inhoud van de notulen, versturen naar
KennisKringleden en gebruik van Zivver. We spreken af om de wensen/vragen door te sturen
naar Peter en Ilze zodat zij gaan het dan oplossen.
Het gebruik maken van Schulinck gaat niet via Vanessa lopen maar via Eric Megens. Degene
die hier gebruik van willen maken kunnen zich via Eric Megens opgeven.
Het lijkt erop dat ambtenaren grote regionale bijeenkomsten organiseren over grote thema’s
als het WMO beleidsplan en dan claimen dat hier de adviesraden zijn gehoord.
Het is gewenst om op de agenda 1 onderwerp toe te voegen met een inhoudelijke discussie.
Volgend overleg is het thema Netwerkorganisatie, in februari kan mogelijk gesproken worden
over de outcome van het KK Jeugd Symposium.
De voorlopige notulen die nog niet gecorrigeerd zijn door de leden van de kk’s worden vanaf nu
ook naar de voorzitters kk gestuurd. Het is gewenst om alle agenda’s te ontvangen niet de
bijbehorende stukken. Mensen kunnen op eigen initiatief de vergaderingen KK en BTB
bezoeken.
Voorstel: Op 2 april is de heidag voor alle leden van de ASD.
De KK voorzitters nemen de kerstattentie mee voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn.
De adviescommissie sociaal bestuur staat voor 10 januari op de agenda. Op 17 januari staat in
de opiniecommissie het Concept Regionaal beleidskader WMO regio BNO-O 2020-2023
geagendeerd.
Voor het geven van een gezicht aan de ASD Oss wil Irma teksten en foto’s publiceren op social
media. Te publiceren tekst en foto’s met goedkeuring van de mensen op de foto kan iedereen
hiervoor doorsturen naar Irma.

8) 16.00. Sluiten
Jaap sluit het overleg en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

Actie- en activiteitenlijst
Datum
181214

Actor
Jaap

181214

allen

181214

Peter, Ad,
Ellen en Ilze

181214

Jaap

181214

Jaap

181214

Allen

Actie
Neemt nogmaals contact op met Sille voor het sturen
van een officiële reactie op het MER advies
Wensen en vragen rondom de inhoud van de notulen
doorsturen naar Peter en Ilze
KK WIAS, KK Jeugd en Ilze stemmen de afspraken
rondom het maken van een passend vergaderschema
voor 2019 met elkaar af.
Neemt contact op met wethouder Kees van Geffen
m.b.t. het door communiceren naar de Adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk van het advies door KK Jeugd t.b.v.
de rekenkamer.
Met Kees praten over input om mee te nemen naar de
bijeenkomst in den Haag.
checken of er nog meer op Ibabs is gepubliceerd met
informatie van de ASD. Vervolgens gaan Jaap en Ilze de
monitor bijwerken.

Deadline
z.s.m.
doorlopend
z.s.m.
z.s.m.

z.s.m.
z.s.m.

181214

Jaap en Ilze
Niet
afgesproken
Allen

Met de input vanuit de Ibabs de adviesmonitor
bijwerken.
Bart Bakker vragen om binnen het AV te informeren
over het project in de Ruwaard.
Vragen voorbereiden voor Bart Bakker

z.s.m.

