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1) 14.00 Openen
Jaap opent het overleg en stelt de agenda vast.
2) Discussie over netwerkorganisaties door Janne Kuijpers
De discussie gaat vooral over het versterken van het netwerken en beter te organiseren binnen de
ASD Oss.
Dit onderwerp komt 3 april op de agenda op de bijeenkomst voor alle leden van de ASD. Ilze stuurt
de sheets en flap-over bladen mee met de notulen.
3) Notulen
De notulen zijn vastgesteld.
Vervolgens zijn er afspraken gemaakt naar aanleiding van de notulen: Blad 1:

Bart Bakker is nog niet uitgenodigd als spreker. Jaap heeft toegezegd het regio ASD
gezelschap uit te nodigen en daar Bart Bakker voor uit te nodigen. 29 maart is het komende
regio overleg.

De afspraak met Wethouder van Geffen is verzet.

Blad 2: de Denktanks zijn besproken in de Kenniskringen maar er zijn geen aanmeldingen
binnen gekomen. Jaap hoort dit nog van BTB, WIAS en WMO.

Voor het WMO-beleid 2020-2023 wordt een regionaal plan opgesteld waarvoor o.a. de
regionale ASD-er en veel andere stakeholders in een grote bijeenkomst gehoord
moeten worden. Hier komt verandering in, gemeenten gaan weer meer de tijd geven aan het
ontwikkelen van lokale adviezen.

Ibabs; Het conceptbeleidsplan Regionale WMO (20-23) stond op Ibabs. Ons advies zal
opgesteld worden op basis van de input die maandag in de KK-bijeenkomst is verkregen.
Kleine groep vanuit de WMO heeft met Maaike gesproken. Maaike neemt de opmerkingen mee
Er komt waarschijnlijk in februari nog een officiële adviesvraag. Dat is niet hetzelfde als wat
genotuleerd is in de notulen van het decemberoverleg van WMO. Gerard vraagt Mart om zijn
aantekeningen door te sturen ter voorkoming van miscommunicatie.

4) Mededelingen uit de KK’s en DB
WIAS: Op 15 februari gaat WIAS een panel uitnodigen met ervaringsdeskundigen. Over de te
kiezen locatie maakt Peter A. een afspraak met Peter M. i.v.m. de kosten. Er worden afspraken
gemaakt over de bescherming van de persoonsgegevens.
Irma gaat via Facebook ook andere mensen interesseren en informeren. Irma krijgt ook een
uitnodiging voor dit overleg.
Senioren: In de vergadering van de Cliëntenraad Participatiewet is de opmerking gemaakt dat
sommige leden in de adviesraden van hun gemeente de raadsinformatie brieven krijgen. Gerard
brengt dit in en vraagt of het mogelijk is dat de ASD ook de raadsinformatiebrief van de gemeente
Oss kan krijgen.
Gerard gaat in de komende tijd trachten meer inzichtelijk te krijgen hoe de lijnen en rollen lopen
tussen o.a. IBN, UWV en gemeente.
Jeugd: De organisatie van het symposium loopt. Er zijn al 100 inschrijvingen en er kunnen 250
mensen in de raadzaal.
Kees van Geffen gaat uitdragen welke stappen gezet gaan worden na het symposium m.b.t. het
onderwerp. Iedereen wordt gevraagd vragen in te sturen.
De maandelijkse bijeenkomsten van KK -Jeugd worden verplaatst naar de woensdagmiddag. Dit is
om het toetreden van Theo Brands en Cootje van Kilsdonk te vergemakkelijken.

BTB: heeft gesproken met wethouder van Kessel. De intenties van de wethouder en de werkgroep
sluiten goed op elkaar aan.
Er komt een vervolg gesprek met Jane van Erp. Er is nog geen vaste contactambtenaar.
Betrokkenheid met de Maashorst staat nog steeds op de agenda en er is contact met betrokkenen.
Helaas lukt het niet om contact te maken met Brabant Wonen i.v.m. de bouw van de Iemhof.
Voortgang over de handhaving van gepast fietsen in het centrum loopt.
Tijdens het volgende overleg informeert Hasan over de voortgang m.b.t. het uitvoeren van het VNverdrag. Jaap en Elisabeth (misschien Hasan) gaan hierover in gesprek met de heer Stefan
Vlaminckx.
5) DB
Jaap vraagt na of er voldoende interesse en draagvlak is om de problemen met Bureaucratie in
Den Haag te bespreken. Wanneer het onderwerp uitgewerkt is wordt een datum geprikt met René
Peters.
Peter heeft het HHR. doorontwikkeld en doorgestuurd.
Er komt een eindbrief voor vertrekkende leden waarin ze geïnformeerd worden over de beëindiging
van de financiële vergoeding en de toegang tot de ladekast.
De kascommissie komt vandaag in actie. Ad gaat Gerard vervangen voor de komende twee jaren.
Er zijn op dit moment geen acties om nieuwe leden te werven voor de kenniskringen. Er is plaats
voor nieuwe leden bij BTB, WIAS en Jeugd.
Irma kan via facebook mensen werven en heeft hier dan een profiel voor nodig. De voorzitters
leveren een profiel aan bij Irma wanneer zij gebruik willen maken van social media om leden te
werven op eigen initiatief.
6) Advies Monitor
Peter M. heeft adviesmonitor van 2018 geanalyseerd en de analyse doorgestuurd naar de leden.
Het Mer-advies wordt weer rood. Het rapport van de rekenkamer dat voor ons niet zichtbaar was
maar wel voor de raadsleden moet aangepast worden in de adviesmonitor (wordt weer groen).
Jaap vraagt José van den Elzen (contactambtenaar voor het DB) contact op te nemen met de
contactambtenaren voor het zoeken naar de oorzaak van vertraging in het proces van
beantwoorden van onze adviezen. Deze lijst komt in het jaarverslag en Irma publiceert ze in een
aangepast vorm.
7) Denktanks en werkgroepen. Toegang en bureaucratie. Doeldata. Bijlage Accordering
Het is gewenst dat de werkgroepleden uit meerdere kk’s komen. De werkgroep Klantenpanel
(WIAS) is ad hoc gevormd en wordt toegevoegd. De aanwezigen voelen op dit moment voldoende
kennisdeling of nemen zelf contact op met een specifieke persoon indien gewenst.
8) WVTTK.

De ledenbijeenkomst ASD van 2 april wordt verplaatst naar 3 april. Start van de
bijeenkomst is 14 uur. De locatie is nog niet geregeld.

Het lijkt alsof de gemeenteconsulent het wel of niet recht hebben op een keukentafel
gesprek op verschillende manieren benadert. Dit kan meegenomen worden in de
Werkgroep/Denktank Toegang tot de WMO. Ad bespreekt het met Mart.

Er is opgemerkt dat het jammer zou zijn dat niet alle speerpunten van 2019 behandeld
gaan worden op 3 april en er maar aandacht is voor 1 of twee speerpunten. Dit is niet het
geval.

Irma onderzoekt hoe de lezer van de website gemakkelijk door de website kan navigeren.
Komende maand hoopt ze samen met Peter M. en Ilze hierover definitieve knopen door te
hakken.

Alle verslagen (video) van de sprekers staan nu online en zijn openbaar. Er zijn drie
filmpjes verborgen geplaatst voor de leden van ASD Oss. Er komt nog een compilatie waar
een indruk wordt gegeven over de gehele dag.

Gerard en Ellen gaan naar de inspiratiemiddag van WMO.

Ad wil voor geïnteresseerden een voorlichting van een uur over Ons Welzijn organiseren.
Geïnteresseerden kunnen onderwerpen inbrengen zodat er gericht gesproken kan worden
over dat thema. Jaap gaat dit bespreken me Mart en neemt dat dan door met Ad. De
afspraak tussen Peter en Ad loopt buiten dit overleg om.






José maakt de Jaarplanning waarin de activiteiten opgenomen worden vanuit de gemeente
waarmee wij van doen hebben.
Er wordt niet ingegaan op de ingestuurde vraag van Platform 31. Ze maken een tekst voor
ons die we op facebook plaatsen.
Het jaarverslag wordt door Elisabeth gemaakt en zij wil voor het overleg van februari de
bijdragen van de Kenniskringen in haar bezit hebben. Op dezelfde wijze als vorig jaar.
Wil iedereen zijn vakantie doorgeven voor het maken van een jaaroverzicht.

9) 16.00. Sluiten
Jaap sluit het overleg en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

Actie- en activiteitenlijst
Datum
190111
190111

Actor
BTB, WIAS
en WMO
Irma

190111

Allen

190111

190111

Jaap,
Elisabeth en
mischien
Hasan
Ad

190111

Allen

190111

Allen

181214

Allen

Actie
Doorgeven wie als afgevaardigden uit de eigen KK gaan
participeren in een Denktank en/of Werkgroep.
Op Facebook informeren over de voortgang van het
WIAS klantenpanel.
Insturen van relevante vragen ter behandeling van de
sprekers op het jeugdsymposium.
In gesprek met de heer Stefan Vlaminckx.

Deadline
Z.s.m.

Bespreekbaar maken signal over het toekennen van
keukentafelgesprekken aan de werkgroep voorzitter
(Mart).
Input leveren aan Elisabeth over de eigen KK voor het
jaarverslag van 2018.

Z.s.m.

Doorgeven vakantiewensen en daarbij behorende
benodigde verschuivingen in de vergaderplanning aan
Ilze.
Wensen en vragen rondom de inhoud van de notulen
doorsturen naar Peter en Ilze.

Doorlopend
Voor 23
jan.
Op eigen
initiatief

Voor 8
Februari
2019
Z.s.m.
Doorlopend

