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Jaarverslag 2019 Adviesraad Sociaal Domein

Gemeenteraad Landerd

Geachte leden van de raad,
Hierbij doen wij u het jaarverslag 2019 met betrekking tot de werkzaamheden van de
Adviesraad Sociaal Domein (ASD) toekomen. In deze informatiebrief geven wij een korte
samenvatting van het jaarverslag.
Mutaties binnen de samenstelling ASD
- In de zomer van 2019 is de heer W. van Dalen overleden.
- Mevrouw J. van Kruisdijk is door het aanvaarden van een nieuwe baan niet meer in de
gelegenheid de maandelijkse vergadering bij te wonen. Zij stelt haar expertise
(jeugdzorg) nog wel beschikbaar voor de ASD.
- In december is de heer R. Wuite toegetreden als kandidaat-lid.
Activiteiten ASD
- ASD heeft in 2019 11 keer vergaderd.
- Het bestuur heeft in 2019 eveneens 11 keer vergaderd.
- Het bestuur heeft op 23 januari 2019 overleg gehad met wethouder M. Böhmer en
beleidsmedewerkster A. van der Wielen over een door de ASD gestuurde brief (13
december 2018). De ASD heeft begrepen dat een reeks interne mutaties en
verschuivingen binnen het ambtenarenapparaat mede debet was aan de haperende
communicatie. In het overleg zijn over een weer verwachtingen naar elkaar uitgesproken
en hernieuwde afspraken gemaakt (kwartaaloverleggen bestuur/wethouder, plannen
podiumbijeenkomst, aanwezigheid maandelijkse ASD-vergaderingen).
Diverse overleggen met de gemeente rond de opzet van een website voor de ASD.
- Werkgroep ASD heeft advies uitgebracht aangaande het Wmo-beleidsstuk
Transformeren e.v.
- Deelname aan het door de ASD Oss georganiseerde symposium over de stand van
zaken binnen de jeugdzorg/hulpverlening.
- Deelname aan een bijeenkomst over Positieve Gezondheid.
Bijlagen:
In afschrift aan:
Beh. ambtenaar

Anita van der Wielen
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De afvaardiging in het Reizigersplatform is door de heer P. van Dongen overgenomen
van de heer W. van Dalen.
Aanwezig geweest bij jaarvergadering Zorgcoöperatie Reek.
Het bestuur heeft op 10 juni overleg gehad met wethouder Böhmer en
beleidsmedewerkster A. van der Wielen. Aan de orde zijn geweest o.a. voorstel
stopzetten programma Samen Lander Samen Beter, wens ASD om aan de voorkant van
te vormen beleid mee te denken, situatie rondom Boerderij Reek, afspraken
podiumbijeenkomst (1 x pj).
Bijworien bijeenkomst armoedebeleid door Toekomst van Schaijk.
Deelname symposium Movisie (betrokkenheid bij beleidsvorming gemeente).
Deelname aan het voorzittersoverleg van de Regionale Adviesraden (hoe beter samen
werken en gebruik maken van eikaars expertise).
Deelname aan werkbezoek bij firma Munckhof.
Bijwonen uitvaart mevrouw Van Asseldonk.
Deelname aan (onderdelen van) het Participatiefestival van de gemeente Maashorst i.o.
Overleg gevoerd met BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen) waar aan de ASD
aandacht werd gevraagd voor de belangen van uitkeringsgerechtigden en overige
personen die gebukt gaan onder armoede.
Deelname aan overleg met diverse partijen over invulling mantelzorgcompliment.
Werkgroep ASD heeft reactie opgesteld op het Uitvoeringsplan Nieuwe toegang jeugd.
Het bestuur heeft op 9 september overleg gehad met wethouder Böhmer en
beleidsmedewerkster A van der Wielen. Aan de orde zijn geweest o.a. voorstel om
fototentoostelling “Beelden van Q-koorts” te tonen in gemeentehuis, idee campingruil
voor minima-gezinnen. Visiedocument Maashorst, mutaties binnen
ambtenarenapparaat.
Deelname podiumbijeenkomst 19 september (Nieuw toegang jeugdzorg en jaarverslag
ASD 2018).
Deelname aan mini-symposium “Stress sensitive dienstverlening: een hype of here to
stay”.
Bijwonen uitvaart de heer Van Dalen.
Overleg met voorzitters van de Adviesraden Oss, Bernheze, Uden en Landerd.
Deelname halfjaarlijkse bijeenkomst regionale adviesraden.
Voorbereiden halfjaarlijkse bijeenkomst regionale adviesraden (ASD als gastheer).
Deelname halfjaarlijkse bijeenkomst besturen regionale adviesraden.
Kennismaking met de heer M. Nieuwenhuis, teamleider Uitvoering Sociaal Domein.
Deelname mantelzorglunch.
Oprichten “klein” regionaal ASD-overleg voorzitters Oss, Uden, Landerd en Bernheze
(adequaat afstemmen).
Bijwonen lezing mevrouw J. Bussemaker (voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap).
Toetreding van de heer R. Wuite (Reek) als kandidaat-lid tot de ASD.
Eerste stappen gezet inzake kennismaking met de ASD Uden.
Deelname bijeenkomst IBN Uden.
ASD-lid mevrouw Renée is verhuisd naar een andere gemeente. Zij blijft beschikbaar
voor de ASD Landerd tot opvolging is gevonden (m.n. opvolging die belangen rondom
Q-koorts kan behartigen)
Voor een uitgebreide verslaglegging van de activiteiten en werkzaamheden van de ASD
verwijzen wij u naar het bijgevoegde jaarverslag 2019.
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Binnenkort zal een overleg tussen de ASD en een delegatie van uw raad worden georganiseerd
om het jaarverslag 2019 uitgebreider te bespreken.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de burgemeester,
de^eccötafjs.

oode

■C. Bakermans
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Verslag Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente
Landerd
over het jaar

2019

Lectori salutem.

1) Inleiding

Bijgaand treft u het jaarverslag aan van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) (voorheen:
WMO-adviesraad) van de gemeente Landerd over het jaar 2019. Dit verslag is samengesteld
op basis van de notulen van de ASD vergaderingen en de kwartaalverslagen, die de ASD
opstelt ter informatie van de raadsleden van de gemeente Landerd.
De ASD stelt zich tot doel om op het vlak van het sociale domein - te weten de
beleidsterreinen en beleidsuitvoering van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),
Jeugdzorgwet en Participatiewet - de belangen van de meest kwetsbare groeperingen
binnen de Landerdse samenleving te behartigen
•

middels het nauwgezet volgen van de beleidsbepaling en de
uitvoering daarvan

•

als ook middels het gevraagd en ongevraagd adviseren van de
gemeente om het beleid waar nodig aan te passen en bij te
stellen.

2) Samenstelling ASD
In de ASD hebben burgers zitting uit de drie kernen van de gemeente Landerd: Reek, Schaijk
en Zeeland. Als lid van de ASD behartigen zij - op basis van hun (werk -en levensjervaringen
en affiniteit met doelgroepen binnen het sociale domein - de belangen van de Landerdse
bevolking in het algemeen en kwetsbare groepen in het bijzonder. De leden van de ASD zijn
allen vrijwilligers.
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Op 1 januari 2019 waren de volgende leden actief binnen de ASD:
Leden
Mevr. G van Boxtel

Specifiek aandachtsgebied
Mantelzorg

Dhr. W. van Dalen

Reizigersplatform; cliëntondersteuner WMO

Mevr. J. Kruisdijk

Jeugdzorg/ jeugdpsychiatrie

Mevr. M. de Jong

Kerngroep Mensen met een lichamelijke
beperking (KMLB); participatiewet

Dhr. L. van Donzei
Mevr. J. Renee

Participatiewet
Q koorts problematiek, jeugdzorg

Bestuur
Dhr. M. Pepping

voorzitter; GGZ

Mevr. D. Koning

vice- voorzitter .jeugdzorg

Dhr. E. Schutgens
Dhr. P. van Dongen

secretaris; generalistische inbreng
penningmeester; gehandicaptenzorg

•

In de zomer van 2019 is Dhr. W. van Dalen overleden. Zie het in memoriam

•

Mevr. J. Kruisdijk is door het aanvaarden van een nieuwe baan niet meer in de gelegenheid
de maandelijkse maandagmiddag - vergaderingen van de ASD bij te wonen. Ze stelt haar
expertise wel nog beschikbaar voor de ASD en dan met name op het vlak van jeugdzorg.

•

In december 2019 is de heer R. Wuite toegetreden als kandidaat -lid. Na een proefperiode
van drie maanden wordt in onderling overleg bezien of hij definitief toetreedt als lid.

Op 31 december zag derhalve de ledenlijst van de ASD er als volgt uit:
Leden
Mevr. G van Boxtel
Mevr. M. de Jong

Specifiek aandachtsgebied
Mantelzorg
Kerngroep Mensen met een lichamelijke
beperking (KMLB); participatiewet

Dhr. L. van Donzei
Mevr. J. Renee

Participatiewet
Q koorts problematiek, jeugdzorg

Dhr. R. Wuite (kandidaat lid)
vacature
Bestuur
Dhr. M. Pepping

voorzitter; GGZ

Mevr. D. Koning

vice- voorzitter .jeugdzorg

Dhr. E. Schutgens

secretaris; generalistische inbreng
penningmeester; gehandicaptenzorg;

Dhr. P. van Dongen
reizigersplatform

3)

activiteiten van (ieden van) de ASD
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•

De ASD heeft gedurende het jaar 2019 elf keer vergaderd.
Het bestuur van de ASD heeft eveneens elf keer vergaderd gedurende het jaar 2019

•

Het bestuur heeft op 23-01-2019 gesproken met wethouder M. Böhmer en
beleidsmedewerkster mevr. A. v.d. Wielen. Het bestuur had op 13-12-2018 middels een brief
kenbaar gemaakt ontevreden te zijn over het ontbreken van contact tussen de wethouder en
de ASD. In het gesprek zijn over en weer de verwachtingen naar elkaar uitgesproken en
hernieuwde werkafspraken gemaakt. Ook is door de ASD gewezen op het bestaande
convenant tussen de Gemeente en de ASD. De ASD heeft begrepen dat een reeks interne
mutaties en verschuivingen binnen het ambtenarenapparaat mede debet was aan de
haperende communicatie. De wethouder en het bestuur van de ASD zullen elkaar minimaal
eens per kwartaal spreken mede aan de hand van de kwartaalverslagen; er worden nieuwe
podiumbijeenkomsten gepland met de gemeenteraad in 2019; de wethouder zal op afroep
dan wel op eigen initiatief aanwezig zijn bij de maandelijkse ASD vergaderingen.

•

Dhr. W. van Dalen en mevr. J. Kruiswijk hebben diverse malen overleg gehad met mevr.
M.v.d. Meijden rond de opzet van een website voor de ASD.
Een werkgroep van de ASD , bestaande uit de heren W. van Dalen en M. Pepping als mede
mevr. J. Kruisdijk, heeft zich gebogen over het uit te brengen advies aangaande het WMObeleidsstuk Transformeren e.v.. Dit advies is besproken door de ASD vergadering en
vervolgens verzonden naar de Gemeente.
Mevr. D. Koning heeft op 20-01-2018 het door de ASD Oss georganiseerde symposium over
de stand van zaken binnen de jeugdzorg/hulpverlening bezocht.

•

•
•
•

•
•

•
•

•

Mevr. G. van Boxtel heeft deelgenomen aan een bijeenkomst over Positieve Gezondheid en
daarover terug gerapporteerd aan de ASD.
Dhr. P. van Dongen heeft de afvaardiging bij het Reizigersplatform overgenomen van de heer
W. van Dalen. De voorzitter van het Reizigersplatform, dhr. Wijdeven, heeft laten weten dat
hij en de overige leden van het platform zeer te spreken waren over de actieve inbreng van
dhr. van Dalen in de afgelopen jaren.
Mevr. G. van Boxtel is aanwezig geweest bij de jaarvergadering van Zorgcoöperatie Reek.
Het bestuur heeft op 10-06 wederom overleg gehad met wethouder Böhmer en
beleidsmedewerker mevr. v.d. Wielen. Aan de orde zijn o.a. geweest: voorstel tot stopzetten
project Samen Landerd ; samen beter; de wens van de ASD om aan de voorkant van het te
vormen beleid mee op te denken i.p.v. alleen over het eindvoorstel te adviseren; de situatie
van de Boerderij Reek; de afspraken over podiumbijeenkomsten ééns per jaar.
Mevr. D. Koning (vice-voorzitter) en dhr. W. van Dalen hebben op 21-02-2019 een
bijeenkomst over armoede bijgewoond, georganiseerd door de Toekomst van Schaijk
Mevr. D. Koning heeft ook een symposium van Movisie bezocht. Het thema was o.a. hoe je
ervoor kunt zorgen dat burgers optimaal betrokken kunnen blijven bij het beleid van de
Gemeente op het vlak van het sociale domein en hoe dit beleid te beïnvloeden. Een van de
vraagstellingen was: wil je als ASD van meet af aan betrokken zijn bij de beleidsvorming of
wil je als ASD kritisch reageren op de presentatie van het beleid en de beleidsevaluatie.
Dhr. M. Pepping (voorzitter) en mevr. D. Koning (vice-voorzitter) hebben deelgenomen aan
het voorzittersoverleg van de Regionale Adviesraden in Oss. Thema's waren o.a. hoe beter
samen te werken als regionale adviesraden en hoe weinig we feitelijk gebruik maken van
eikaars expertise. Afgesproken is dat brieven en adviezen, die lokale adviesraden sturen naar
hun gemeente, ook verspreid worden onder de regionale partners. Mevr. Koning heeft zich
bereid verklaard aan te sluiten bij de werkgroep Jeugd te Oss. De heren Pepping en van
Dalen en mevr. Koning hebben deelgenomen aan het middagprogramma van het regionale
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•
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•

•

•

•

•
•

overleg. Dit onderdeel was gewijd aan het project Ruwaard. Een indrukwekkend project en
een schoolvoorbeeld van ontschotting.
De heren W. van Dalen en P. van Dongen hebben als ASD vertegenwoordigers in het
Reizigersplatform op 14 mei een werkbezoek gebracht bij de firma Munckhof. Voor de heer
van Daalen was dit de laatste activiteit als vertegenwoordiger van de ASD in het
reizigersplatform. De heer van Dongen is onze nieuwe vertegenwoordiger in het platform.
Dhr. P. van Dongen is namens de ASD aanwezig geweest bij de uitvaart van mevr. van
Asseldonk op 21-05 j.l. Mevr. C. van Asseldonk was lang een zeer actief lid van de KMLB en
droeg zo ook bij aan de werkzaamheden van de ASD en bovenal aan de belangen van
mensen met een beperking in Landerd.
De heren Pepping, van Dongen en mevr. Koning hebben op 24-06 j.l. deelgenomen aan
(onderdelen van) het Participatiefestival van de gemeente Maashorst i.o.
Mevr. Koning heeft op diens verzoek een gesprek gevoerd met dhr. van Kuppevelt, kaderlid
van BUS , zijnde Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen. Bus behartigt de belangen van
uitkeringsgerechbgden en overige personen, die gebukt gaan onder armoede. De groep had
80 aangesloten leden c.q. belangengroeperingen en inmiddels tussen 10 -15 leden/groepen.
De vraag van de voorzitter van BUS was of ASD Landerd aandacht heeft voor deze doelgroep
in Landerd.
Mevr. G. van Boxtel heeft deelgenomen aan een overleg, bestaande uit de
mantelzorgwerkgroep, Panteijn, Ons Welzijn, wethouder Böhmer en beleid medewerkster
mevr. v.d. Wielen om invulling te geven aan het mantelzorgcompliment.
Mevr. Koning, mevr. Kruisdijk en de heer Schutgens hebben als werkgroep van de ASD een
reactie opgesteld op het uitvoeringsplan nieuwe toegang jeugd na uitvoerig met
beleidsmedewerkster mevr. van Hoesel te hebben gesproken.
Op 09-09-2019 heeft het bestuur van de ASD gesproken met wethouder Böhmer en
beleidsmedewerker mevr. v.d. Wielen. Aan de orde zijn gekomen:
het voorstel om de fototentoonstelling "beelden van de Q koorts" (zie ook Q
koortsproblemahek) te tonen in de hal van het gemeentehuis. In principe akkoord.
Mevr.
het idee voor een campingruil voor minima - gezinnen,
het visiedocument Maashorst: het bestuur heeft kennis genomen van het
visiedocument en laten weten in grote lijnen achter de inhoud te staan. Het bestuur
heeft benadrukt meer nadruk te leggen op (het behoud van) de eigen identiteit van
de dorpen. Beschrijf die specifieke identiteit en beschrijf wat er aan gedaan wordt
om die te behouden. Uiteraard met de inwoners zelf. Tevens heeft het bestuur laten
weten dat men explicieter beschreven zou willen zien hoe de gemeente i.o wenst om
te gaan met kwetsbare personen in de nieuw te vormen gemeente,
de ASD wil graag op de hoogte worden gehouden van mutaties binnen het
ambtenaren bestand voor zover betrekking hebbend op het sociale domein. Zo is
het afscheid van dhr. Morssinkhof en de aanstelling van zijn opvolger de ASD
ontgaan.
Op 19-09-2019 hebben 5 leden van de ASD deelgenomen aan de Podiumbijeenkomst. In
deze bijeenkomst werd gesproken over de nieuwe toegang jeugdzorg. Ook werd het
jaarverslag 2018 en de eerste twee kwartaalverslagen van de ASD besproken.
Op 04-09-2019 hebben mevr. Koning en dhr. Schutgens deelgenomen aan het mini
symposium "stress sensitieve dienstverlening: een hype of here to stay"
Leden en oud-leden van de ASD hebben op 29-07-2019 acte de presente gegeven bij de
uitvaart van dhr. van Dalen.
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Dhr. Pepping heeft op 26-09 een overleg gehad met de voorzitters van de Adviesraden Oss,
Bernheze, Uden en Landerd.
Mevr. V. Boxtel en mevr. Koning zijn aanwezig geweest bij de halfjaarlijkse bijeenkomst van
de regionale adviesraden. Het thema was de GGZ-huisvesting. Er is veel weg bezuinigd,
hetgeen nu weer terug gewenst wordt.
Bij de volgende regionale ASD bijeenkomt fungeert ASD Landerd als gastheer. We verzorgen
ook het thema voor het middaggedeelte. Het voorbereidingsgroepje bestaat uit mevr. van
Boxtel, mevr. Koning en mevr. de Jong.
Mevr. Koning heeft deelgenomen aan de halfjaarlijkse bijeenkomst van de besturen van de
regionale adviesraden.
De ASD heeft in oktober kennisgemaakt met dhr. Marcel Nieuwenhuis. Hij is de nieuwe
teamleider uitvoering sociaal domein van de gemeente Landerd. Hij is de opvolger van dhr.
André Morssinkhof, die met pensioen gegaan is. Dhr. Nieuwenhuis is per 1 maart j.l.
begonnen in zijn nieuwe funcbe. Voorheen was hij onder meer werkzaam in de gemeenten
Druten en Bernheze. Hij is jurist. In die gemeenten was hij ook bekend met de Adviesraden
Sociaal Domein. Hij staat open voor een construcbeve samenwerking. De ASD heeft hem
erop geattendeerd dat men graag reeds vroegtijdig bij de beleidvorming op het vlak van het
sociaal domein betrokken wil zijn. Dhr. Nieuwenhuis staat daar zeker open voor, maar wijst
wel op het gegeven dat veel beleid in grote lijnen op regionaal niveau tot stand komt. Het ligt
in de bedoeling dat na instemming van de gemeenteraden met de fusie Landerd - Uden ook
nauw samen gewerkt en afgestemd wordt met de beambten op het sociale domein in de
gemeente Uden om te komen tot een gezamenlijk beleid in de nieuw te vormen gemeente.
De ASD heeft de heer Nieuwenhuis succes gewenst in zijn nieuwe functie en hoopt op een
zelfde prettige samenwerking als destijds met de heer Morssinkhof.

•

Mevr. van Boxtel heeft deelgenomen aan de Mantelzorgdag, waarin een lunch is
aangeboden aan alle bekende mantelzorgers.

•

De voorzitters van de ASD 's Oss, Uden, Landerd en Bernheze hebben samen een "klein"
regionaal ASD overleg in het leven geroepen om adequaat te kunnen afstemmen op zaken
die in hun gemeenten aan de orde zijn. Aandachtspunten voor 2020 vormen de
participatiewettoepassing, de landbouwperikelen en de cliëntondersteuning. Dat laatste
geldt als het hoofdthema. De mogelijkheid van cliëntondersteuning bij WMO zaken is nog
niet echt bekend bij de gebruikers. De gemeente Waalwijk heeft een andere manier van
cliëntondersteuning. Er wordt onderzocht of dit ook hier van toepassing kan zijn.

•

Mevr. Koning heeft de lezing van mevr. Jet Bussemaker, voormalig minister van onderwijs,
cultuur en wetenschap in Rutte II, bijgewoond.
Dhr. R. Wuite is toegetreden tot de ASD als kandidaat -lid en heeft in december zijn eerste
vergadering bijgewoond. Dhr. Wuite is woonachtig te Reek.
Dhr. Pepping heeft contact gehad met de voorzitter van de ASD Uden, mevr. Jenny Smits.
Binnenkort maakt zij kennis met het bestuur van de ASD Landerd. Een volgende stap zal zijn
dat de ASD Uden en Landerd kennis met elkaar gaan maken.
Dhr. van Donzei heeft op 2 december deelgenomen aan een bijeenkomst van IBN te Uden.
Mevr. Renée is in een andere gemeente gaan wonen. Formeel moeten de leden van de ASD
raad komen uit de gemeente Landerd. De Raad is min of meer te beschouwen als de
cliëntenraad van het sociale domein(beleid) van het gemeente. Daar is wel eens een
uitzondering op gemaakt, b.v. mevr. van Antwerpen, die als ervaringsdeskundige GGZ
langdurig in de ASD heeft gezeten terwijl ze woonachtig was in Uden. Voor haar was al die
bjd geen plaatsvervanger te vinden binnen Landerd. Mevr. Renée wordt door de voorzitter
gevraagd beschikbaar te blijven voor de ASD totdat er een opvolger(ster) gevonden is, die
m.n. de belangen van de Q koorts getroffenen kan behartigen. Het liefst een

•
•

•
•
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ervaringsdeskundigen zoals mevr. Renée zelf. Mevr. Renée zegt graag beschikbaar te willen
blijven, maar zal ook mede uitkijken naar een goede vervanger/ster.

4)

Overlijden dhr. van Dalen

De heer van Dalen is op 29 juli 2019 overleden.

In memoriam : de heer Wim van Dalen
De voorzitter, dhr. Peppihg, sprak aan het begin van de vergadering in augustus het
volgende in memoriam uit naar aanleiding van het overlijden van Wim. De tekst wordt
integraal weergegeven:

Ik probeer te zorgen voor een glimlach op
iemands gezicht
Wim van Dalen: “Je moet eerst het verhaal goed kennen om een mensen te ondersteunen en een goed
advies te kunnen maken.”
Waarom ben Je cliëntondersteuner geworden?
“Wat ik triest vind is dat mensen die gewoon hun eigen leven leiden, op een gegeven moment door wat
voor reden dan ook in de problemen raken. Vervolgens daar dan helemaal in vastlopen, zelf geen
oplossing weten en dan nog verder vastlopen. Dit terwijl de wetgever juist in die gevallen heeft gezegd:
daar moet aandacht aan worden besteed! Maar dat is een lastige en complexe materie. Mensen hebben
niet zo gauw de neiging om over hun problemen te praten, vooral niet tegen hun eigen familie en directe
omgeving. Daardoor worden mensen steeds chagrijniger en denken ze dat het allemaal geen zin meer
heeft. Ik vind het belangrijk datje mensen daarin kunt voorthelpen. Vanuit mijn werk voor de adviesraad
en de BOL zag ik hoe ingewikkeld de nieuwe wetten waren waar de gemeente en dus ook de inwoners
mee te maken kregen. Dus toen de Katholieke Ouderen Bond een cursus cliëntondersteuning gaf, heb ik
me daar voor opgegeven.”
Dit is wat Wim zei bij een interview voor de Arena.
Maar wat Wim echt typeert is zijn bevlogenheid en de wil om alles te lezen over de onderwerpen die zijn
interesse hadden.
De onderwerpen waren WMO ouderenzorg, jeugd, websites, regionaal vervoer , de zorgcoöperatie, en
op internet hield hij ook alles bij.
Wim was in Schaijk een markante figuur en hij had vele vrienden maar ook de nodige tegenstanders. Als
ik zo rondvraag naar Wim kent eigenlijk iedereen hem wel in Schaijk.
Hij wist dat hij Kerst niet zou halen maar meld zich voor onze laatste vergadering pas een week van te
voren af Hij wilde zo lang mogelijk bij de ASD betrokken zijn.
De vice-voorzitter, mevr. Koning. kreeg nog een lijstje van aandachtspunten mee van Wim.
Bij Wim zat het er zo ingebakken hij wilde mensen helpen.
Hij heeft jarenlang bij de gemeente Schaijk gewerkt als ‘projectleider inrichting en beheer openbare
ruimte en later bij de gemeente Nijmegen.
Voor onze secretaris was het soms moeilijk een vertaling te maken als hij een opmerking of een
ontwikkeling in den lande mailde naar hem.
Voor onze raad is Wim eigenlijk niet te missen.
Zijn bevlogenheid, zijn betrokkenheid, zijn constructiviteit, bereidheid om overal in te gaan zitten, zijn
meedenken, ons de andere kant van de medaille laten zien en zo kan ik wel door gaan.
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Wim : we zullen je missen hier en nog vaak Je naam laten vallen.

De aanwezige leden maakten van de gelegenheid gebruik hun herinneringen aan dhr. van
Dalen op te halen en met elkaar te delen. Dhr. van Dalen blijkt grote indruk gemaakt te
hebben bij eenieder.
Dhr. van Dalen werd ook herdacht in de Podiumbijeenkomst op 19-09.

5) Thema's die gedurende het verslagjaar 2019 aan de orde zijn geweest in de ASD vergaderingen

•

Informatie uitwisseling tussen ASD en wethouder
De ASD heeft in een brief d.d. 13-12-2018 nadere informatie gevraagd over de stand van
zaken rond het gemeentelijk beleid rond de mantelzorg, de uitvoering van de
participabewet, de uitvoeringsagenda van de coalitie, de Jeugdzorg en de communicatie
tussen de ASD en de wethouder. In de vergadering van januari 2019 heeft de wethouder het
verzoek om informatie gehonoreerd en wel als volgt:
(conform de afspraak tussen ASD en de Gemeente wordt de gemeente informabe
genotuleerd door de ter vergadering aanwezige beleidsambtenaar. Deze informabe staat
schuin gedrukt)
Stand van zaken mantelzorg:
De planning is dat aan het eind van het eerste kwartaal een uitvoeringsprogramma/agenda
gereed is. Deze zal aan de ASD worden voorgelegd.
Voor het Jaar 2019 is er in de gemeentelijke begroting een budget van € 4.100 voor de
Mantelzorgdag en € 20.000 voor Mantelzorg opgenomen.
Stand van zaken aangaande Participatiewet, uitvoeringsregelingen en aanaekondiade
bezuinigingen
Toen duidelijk werd dat er € 400.000 zou worden overschreden op de begroting als er niet
bezuinigd werd, zijn een aantal beslissingen genomen zoals oa de samenwerking met grotere
partners.
IBN doet het goed en zijn jlexibel in de gemeente. Het beleggen van werk bij IBN levert
daarnaast ook geld op.
Een aantal zaken zijn juist niet gedaan, zoals het ingrijpen bij de doelgroep kwetsbare
jongeren/caroussel.
Al met al heeft de gemeente de overschrijding weten te beperken tot € 151.000 ipv van de
eerder verwachtte €400.000.
Vanuit de ASD wordt aangegeven dat IBN nu een monopoly positie binnen de gemeente
heeft. Is het mogelijk om ook van andere integratiebedrijven gebruik te maken?
De gemeente zet andere bedrijven in voor specialistische gevallen.
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stand van zaken Uitvoerinasaaenda
De Toekomst van Schaijk organiseert 21 februari a.s. een bijeenkomst waarin
instellingen/inwoners voorlichting krijgen over armoede, welke regelingen er zijn en hoe
kwetsbare inwoners gevonden kunnen worden.
De ASD heeft een uitnodiging ontvangen van de ASD Oss om proeftuin Ruwaard te bezoeken.
Gemeente Uden heeft ook een soortgelijk project lopen. De gemeente Landerd is nu te klein
voor zo een initiatief, maar er zijn wellicht mogelijkheden na de komende herindeling.
Voor wat betreft ieuadzora
Op dit moment stelt het BJG (bureau jeugd en gezin) de indicaties binnen de gemeente
Landerd en verlenen daarnaast lichte zorg. De gemeente Landerd heeft het gevoel nu geen of
weinig grip te hebben op hoe gelden besteed worden en wil de toegang meer naar de
gemeente halen.
De gemeente Uden gaat per 1-7-2019 over op deze manier van werken; Landerd weet nog
niet precies wanneer en ook nog niet hoe het precies uitgevoerd gaat worden.
De gemeente zal de ASD op de hoogte houden als er ontwikkelingen zijn.
Communicatie aemeente-ASD
Er heeft eerder een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en het DB van de ASD.
Daarin zijn (opnieuw) afspraken gemaakt over o.o. de aanwezigheid van de wethouder en
ambtenaren bij de vergaderingen van de ASD (opgenomen in het convenant tussen de
gemeente en de ASD).
De ASD zou graag een jaaroverzicht ontvangen van de planning binnen het Sociaal Domein in
2019. Dat helpt hen ook om een goede planning te maken. De gemeente zal actie op deze
vraag ondernemen.
De gemeente zal zorg dragen voor een aanpassing op de gemeentewebsite van het aantal
leden en hun functies binnen de ASD (leden en functies staan in het kwartaalverslag)
Podiumbiieenkomsten
De gemeente zal deze inplannen in mei (jaarverslag 2018 en r kwartaal 2019).
In de vergadering van februari 2019 heeft de wethouder de volgende informatie met de ASD
gedeeld:
Cliëntervarinasonderzoek (CEO)
Er zijn tot op heden ongeveer 300 ingevulde formulieren ontvangen. Dit aantal is voldoende
om een representatief beeld te geven. Vanuit de ASD wordt gevraagd of alle cliënten in de
gemeente Landerd zijn aangeschreven en of er meer respons is als voorgaande jaren.
Dit zal worden nagevraagd.
0-koorts
Op het provinciehuis heeft onlangs een werkconferentie plaatsgevonden waar o.a.
Gedeputeerde Swinkels, wethouder Witlox (Meierijstad) en wethouder Böhmer gemeenten
hebben uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over o.a. het borgen van zorg
voor Q-koortspatiënten, waar loopt men als gemeente tegenaan, kunnen we van elkaar leren
enz.
Duidelijk werd dat e.e.a.niet goed is gegaan; de overdracht van Q-koortspatiënten is aan de
gemeenten overgelaten en niet elke gemeente heeft de expertise om patiënten bij te staan.
De overheid zou hierin haar rol (weer) moeten pakken.
Op dit moment kan Q-support nog wel ingezet worden.
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De verwachting is, dat door nieuwe testen die beschikbaar zijn, het aantal Q-koortspatiënten
nog verder zal toenemen.
Ledenlllst website gemeente Landerd
De ledenlijst op de website van de gemeente Landerd was sterk verouderd, inmiddels is deze
weer up-to-date aangepast.
Jaarplanning
Vanuit de gemeente is een jaarplanning overhandigd aan de ASD. Deze jaarplanning zal,
lopende het jaar, indien nodig, worden aangevuld.
Zoravisie
De gemeente heeft vastgesteld dat het moeilijk is om een transformatie te maken en aan te
haken bij initiatieven om ons heen, zoals Ruwaard en de Udense Coöperatie.
Landerd is te klein, maar heeft als voordeel wel dicht bij de mensen te staan. Tot de
herindeling zullen ze doorgaan zoals dat nu ook gebeurd (zie ook de Raadsinformatiebrief
Zorgvisie)
Herindeling
Vanuit de ASD komt de vraag wanneer de Adviesraad betrokken wordt in het proces van de
herindeling.
Op 28 februari wordt het Plan van Aanpak vastgesteld en dan zal gepland kunnen worden
wanneer de ervaring/deskundigheid van de Adviesraad wordt gevraagd.
Het kan geen kwaad om op korte termijn al wel contact met de Adviesraad van Uden op te
nemen.
In de vergadering van maart 2018 heeft de wethouder en mevr. van Hoesel de volgende
informatie met de ASD gedeeld
De ASD heeft vanuit de mantelzorgwerkgroepen gehoord dat er een overleg is geweest
tussen deze werkgroepen en de gemeente. In het verslag van dat overleg is door de
gemeente aangegeven dat zij de database met de gegevens van de mantelzorgers niet meer
mogen bijhouden en gebruiken. Dat zou dan ook inhouden dat brieven niet meer door de
gemeente verstuurd worden. Gevraagd wordt wat dit precies inhoudt
Wethouder Böhmer legt uit dat dit correct is: op grond van de A6V is het niet toegestaan
deze gegevens te gebruiken. Tot nu toe worden lijsten uitgedraaid en vind er een controle op
de lijsten plaats door de mantelzorgwerkgroepen.
Gevraagd wordt of de gemeente dit niet kan doen.
Afgesproken wordt deze discussie mee te nemen rondom het uitvoeringsprogramma
Mantelzorg.
Voorts wordt gevraagd wat het beleid van de gemeente Landerd is m.b.t.
dementievriendelijke gemeente. Volgens de voorzitter van de ASD zou dit opgenomen zijn in
het coalitierapport en had dat aan de ASD moeten toekomen.
Wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
Mevr. van Hoesel geeft een toelichting op de gewijzigde inkoop jeugd 2020 en verder. De
gemeente is tot dit besluit gekomen omdat het BJG niet zo goed loopt, de regie op het BJG
werd gemist, met name omdat het te ver van de gemeente afstaat. Gezamenlijk met Uden is
besloten om de toegang jeugd naar de gemeenten toe te halen. Dit besluit is genomen na het
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voeren van diverse onderzoeken en er zijn goede voorbeelden van andere gemeenten die
eerder hebben besloten de toegang zo te organiseren. De indicatie vind dan plaats op het
gemeentehuis, daar wordt dan, afhankelijk van de indicatie, doorverwezen naar
gespecialiseerde hulp of het voorliggend veld.
Over de invulling van de toegang word nu nog nagedacht.
Vanuit de ASD komt de vraag of mensen niet "bang" zijn dat de indicatie op het
gemeentehuis plaatsvindt en dat het juist drempelverhogend kan werken . Mevr. van Hoesel
geeft aan dat dat nu ook gebeurd, denk aan indicaties i.h.k. van de Wmo. Overigens blijft het
team preventie hetzelfde.
Daarnaast wordt gehoord dat instanties aan "dure" kinderen liever geen zorg verlenen,
waardoor wachtlijsten ontstaan. Als de toegang dichtbij is, kan de gemeente daar beter op
acteren.
Tenslotte wordt gevraagd of de gevraagde en ongevraagde adviezen van de ASD nog
meegestuurd worden naar de raad; mevr. van Hoesel kijkt dit na en zal dat aan de ASD laten
weten.

Q koorts informatie (aandachtsgebied van mevr. Renee)
•

•

•

•

Verloop aanvraag tegemoetkoming bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I):
personen die tussen 2007 en 2011 ernstig last hebben gekregen van Q koorts kunnen een
financiële tegemoetkoming aanvragen. Daarbij vervalt niet de schadeclaim tegen de staat,
waaraan ongeveer 300 mensen aan meedoen, bijgestaan door de advocaten Sindram en
Rohof uit Nijmegen. In de praktijk van de aanvraag tegemoetkoming zijn er veel problemen
met de artsen, die een handtekening moeten zetten. Sommige artsen weigeren die
handtekening te zetten omdat de pabent destijds niet genoeg geklaagd heeft. Ook als je in
het najaar van 2009 ernsbg ziek op bed lag en je telefonisch de arts consulteerde, kreeg je te
horen dat het de Mexicaanse griep was. Zelfs mensen met een dik Q-koorts dossier werden
door hun huisarts niet als zodanig erkend.
Kamerlid H. van Gerwen van de SP heeft vragen gesteld over de tegemoetkoming. Het
bedrag is te laag en veel patiënten zijn te vroeg ofte laat ziek geworden. De
Pabëntenvereniging Q-uesbon verwacht dat die vragen binnen een maand behandeld zullen
worden. Veel pabënten geven aan de hoorzitting bij te willen wonen. Er hebben zich zo'n 100
belangstellenden aangemeld voor de busreis naar Den Haag.
De Parbj voor de Dieren maakt zich ook sterk voor minder mega-stallen met grote
hoeveelheden beesten en sneller kans op ziekten. Ook komen tegenwoordig veel grote
stalbranden voor. Zondag 3 februari is er een symposium over zoonose in het van
Abbemuseum. De heren Brunnikhuis (voorzitter pabëntenvereniging) en van derSande
(GGD) zijn de gastsprekers.
Er is toenemend protest van omwonenden rond geitenstallen en kippenfarms. Diverse
onderzoeken geven een verhoogde kans op longontstekingen aan. Ook q-koorts pabënten
zijn bevattelijk voor longontstekingen. Provincies hebben in veel gevallen een stop op
uitbreiding van stallen uitgevaardigd. Volgens boeren is uitbreiding economisch noodzakelijk.
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•

•

Veel producten worden afgezet in het buitenland, terwijl Nederland blijft zitten met de
schadelijke restproducten.
De heer J. Renee heeft de opleiding tot cliëntondersteuner afgerond en hij zal naast
algemene inzet als cliëntondersteuner zich in het bijzonder gaan richten op het
ondersteunen van Q koorts getroffenen bij het aanvragen van diensten en voorzieningen op
het vlak van het Sociale Domein.
Er beginnen zich nu slachtoffers van de Q koorts epidemie te melden voor WMO
ondersteuning. Eerst werd gedacht dat de klachten ten gevolge van de Q koorts besmetting
wel over zou gaan, maar het tegendeel is waar. Op de bijeenkomst in Drachten kwam de
eerste persoon in een rolstoel binnen. Er zijn al mensen die niet genoeg hebben aan een
rollator of elektrische fiets. Zelfs jonge mensen zijn aangewezen op het gebruik van een
scootmobiel. Landerd staat niet bovenaan met de hulp aan deze groep. Oss en Uden doen
het iets beter. Meierijstad heeft zijn wethouder WMO niet meer: dus daar gaat het nu ook
wat minder.
Mevr. Renee adviseert de gemeenten: ga in gesprek met minister Bruins. De WMO kosten
rijzen anders over een paar jaar de pan uit, in gemeenten waar veel Q-koorts patiënten
wonen. Bij Q-Support melden zich nog dagelijks patiënten aan en staat de teller inmiddels op
zo'n 2000. De laatste tijd vragen veel Q-koorts patiënten WMO ondersteuning zoals
huishoudelijke hulp. Zeker als je zelf 3 dagen bezig bent de bovenverdieping schoon te
maken terwijl een professionele hulp dat in een paar uur kan. Dat geeft zoveel rust de
verdere week. Je voelt je gesteund, hebt meer zin om het bij te houden. Veel patiënten zien
er geen gat in hoe in de puinhopen een begin te maken. Door de aanvragen krijgen
hulpverleners het Q koorts probleem duidelijke in beeld.

•

Uit bovenstaande blijkt tevens dat de Q -koorts getroffenen veel te weinig gebruik make van
de voorzieningen die de WMO te bieden heeft. De mensen hebben geen idee wat de WMO
voorzieningen zijn. De huidige coördinator van Q support blijkt zelfs een remmende invloed
uit te oefenen op Q koorts patiënten om zich te melden bij de gemeente voor ondersteuning.
Dhr. van Dalen maakt zich daar heel boos over. Hij stelt voor de Gemeente een brief te
sturen waarin gewezen wordt op de onbekendheid bij de Q koorts patiënten van de WMO
mogelijkheden en de gemeente te vragen hier actief iets aan te doen.

•

Dhr. Renee is als secretaris van de patiënten vereniging gevraagd binnenkort mee te praten
over de Q-koorts problematiek

•

Op 18 mei zijn 8 mensen bij elkaar gekomen omdat ze een experimentele behandeling
volgen in de Achterhoek. Daar neemt een arts na een lang intakegesprek 12 buisjes bloed af.
Acht weken in een incubator en het bloed is dood. Behalve het DNA. Als je 1 keer per 2
weken een buisje bloed laat inspuiten, gaat je eigen DNA aan het werk. Je kunt het zien als
het resetten van een computer. Diverse mensen hebben er baat bij. Mevr. Renee heeft deze
behandeling ondergaan. Na 7 maanden ging het heel goed met haar!. Veel kwalen
verdwenen. Helaas is deze auto-vaccinatie nog niet toegepast in Nederlandse ziekenhuizen.

•

In Brabant is veel te doen over het mestoverschot. Men wil dat waar de mest geproduceerd
wordt ook voor opruiming van het probleem gezorgd wordt. Maar... veel vlees en
melkproducten zijn voor de exportl. Dus mest zien als een Brabants probleem is niet juist. Er
gaan stemmen op om minder dieren in Nederland te houden. Zoals het is met megastallen is
niet ideaal. De q-koorts epidemie heeft mensen de ogen geopend. Ook in Landerd denkt men
erover om maatregelen te nemen die de veeteelt verkleinen.

•

Mevr. Lisette Sudmeijer van Ons Welzijn wil graag aan de ASD komen uitleggen wat mensen
van de warme overdracht kunnen verwachten. Voor Ons Welzijn is het een lastige opdracht.
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Normaal werken ze naar aanleiding van een vraag. Maar beter zou zijn de 40 mensen die het
betreft zelf te bellen.
•

27 juni is er een lunchbespreking geweest voor de thuishulpen uit de omgeving Landerd.
Daar is gesproken over het steeds vaker binnendruppelen van aanvragen voor hulp n.a.v. qkoorts bij Brabant-zorg. Er waren ong. 40 mensen in Compostella. Dhr. Renee was als
secretaris van de patiëntenvereniging en cliëntondersteuner met folders en een presentatie
aanwezig. Ook een q-koorts patiënt die gewerkt heeft als thuishulp en nu noodgedwongen
zelf hulp krijgt heeft haar situatie daar uitgelegd.

•

11 juli was er een rechtszaak van Dokter Kunst tegen mevr. Chantal Bleeker omdat hij door
haar in de media afgeschilderd was als een arts die risicovolle behandelingen geeft. Deze
aantijging was voor mevr. Renée interessant omdat ze bij genoemde arts de auto vaccinatie
is gaan ondergaan.

•

Bij de q-kring van 11 juli was wijkverpleegster Toos Franken aanwezig : zij hoorde de
verhalen van de Q-koorts getroffenen aan en vond dat deze hard getroffen zijn.

•

In het Brabants Dagblad stonden 10 portretten van Maikel Samuels fotograaf uit Den Bosch.
Mevr. Caroline van Kessel(44) heeft sinds 10 jaar Q-koorts. Zij poseerde net als 13 andere
patiënten, voor de camera van Samuels, beroepsfotograaf, die zo nu en dan een project
uitkiest dat volgens hem maatschappelijk relevant is. Na eerdere (bekroonde)series over
onder andere de milieu-en de vluchtelingen - problematiek, heeft hij zich nu gericht op de
gevolgen van Q-koorts. Mevr. Renée zal de fotograaf bellen om te vragen of hij in het
gemeentehuis in Landerd wil exposeren en vragen of daarvoor toestemming nodig is van de
patiënten. Het bestuur van de ASD zal e.e.a. bespreken in hun overleg met de wethouder.
Dhr. Samuels heeft inmiddels laten weten dat er hard gewerkt wordt aan exposities elders.
Pas in het voorjaar van 2020 zou dat misschien kunnen.

•

Op 7 september 2019 is er een bijeenkomst van Q-uestion en Q-Support geweest.
Gastspreker was Madelon Bronner, arts-onderzoeker van het Erasmus Rotterdam. Zij
presenteerde het resultaat van het onderzoek naar ervaringen van Q-koorts patiënten.
Hieruit bleek duidelijk dat er veel knelpunten zijn. Aan het onderzoek deden 880 patiënten
en 94 professionals mee. De resultaten zijn verwerkt in een factsheet. Die worden op dit
moment bijgedrukt om te kunnen uitdelen aan o.a. artsen.

•

Op 24 september 2019 was een officieel moment van de ingebruikname Q-koortsbankje aan
de Milse Baan. Vanuit de Q kring Landerd is een wandelgroep ontstaan. Mevr. v.d. Bergh (Q
koortspatiënte) woont in Achter Oventje en vandaar is een leuke route door de natuur. Bijna
2 jaar geleden is daar een Q koorts wandelgroep gestart. Alleen was een half uur wandelen
voor sommigen net te lang. Dus werd de wethouder gevraagd om een bankje halverwege.
Het heeft een tijd geduurd maar nu staat het er dan toch. De lokale pers heeft opnames
gemaakt en ook Question en Q-Support hebben dit mooie initiatief kenbaar gemaakt op hun

•

site.
Op 28 september 2019 was mevr.Renée in de Babbelaar in het mantelzorgcafé. Het thema
van de middag was Burn-Out. Er was een presentatie over wat dit betekent. Na een
interessante lezing was ze best geschrokken. Zoveel klachten komen ook bij Q-koorts voor.
Dat maakt de vergissing van een arts heel begrijpelijk. Q-koorts heeft een relatief kleine
groep getroffen. Ook de burn-out zit niet tussen de oren. De klachten komen echt van een
storing in het lichaam.

•

Nog steeds zijn er mensen ziek, die denken Q-koorts te hebben doorgemaakt. De test bij de
huisarts is na het verstrijken van de lange tijd tussen besmetting en heden niet zo
betrouwbaar: er wordt gezocht naar afweerstoffen in het bloed, maar hoe lang zijn deze
terug te vinden? Daarom heeft mevr. Renee contact gezocht met InatOss. Zij hebben met
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subsidie uit Amerika een nauwkeurigere test ontwikkeld. De Q-detect, maar vanwege de
geringe vraag zijn ze daar eind 2018 mee gestopt. Na het pleidooi van mevr. Renee
overwegen ze in het voorjaar weer een aantal malen deze test uit te voeren. Dat is goed
nieuws, als je veel klachten hebt en je denkt dat het Q-koorts is waarvan je weet dat het niet
te genezen is dan moet je er mee leren leven. Maar als je iets anders onder de leden hebt,
loop je gevaar belangrijke aanwijzingen te negeren!
•

Om mensen te begeleiden in hun zoektocht hebben mevr. de Jong en mevr. Renee op
maandag 11 november een huiskamer lotgenoten middag gehouden. Doel: Informatie delen
en waar nodig zoeken naar antwoorden op vigerende vragen. Er konden 6 tot maximaal 8
mensen aan deze middag deelnemen Het was niet de bedoeling er een trieste bijeenkomst
van te maken maar om tips aan elkaar te geven wat goed zou kunnen helpen bij je klachten.

•

De patiëntenvereniging Q-uestion heeft een bijeenkomst georganiseerd waar deskundige
artsen onze medische vragen kunnen beantwoorden. Zoals de vraag hoe het kan dat de FISH
test door fluoriserende bacteriën aantoont dat er levende Coxiella Burnetii bacteriën in het
bloed zitten ,terwijl de test bij de huisarts die niet vindt.

•

Na ons eerste huiskamer lotgenoten middag, kwamen er grote problemen boven tafel bij de
toewijzingen van de tegemoetkoming beloofd door minister Bruno Bruins bij langdurige
klachten na doorgemaakte q-koorts. Helaas zijn niet alle dossiers van de Landerdse
huisartsen op orde. Patiënten met dikke Q-koorts dossiers hadden al moeite een
handtekening op hun aanvraag te krijgen. Maar als je zorgmijder bent lukte het helemaal
niet. Dan kreeg je het antwoord: je had meer moeten klagen. Zelfs de autoriteit op het
gebied van Q-koorts, dokter Alfons Olde Loohuis kan dan geen definitieve verklaring QVS
afgeven. Laatst kwam een deelnemer van de Q-kring, na bloedonderzoek door het RIVM
gevraagd, erachter dat in zijn dossier is gezet dat hij geen Q-koorts heeft gehad.
Waarschijnlijk is het dossier veranderd door andere klachten die de persoon nu nog heeft. Er
is een pittig gesprek gevoerd met de betreffende huisarts.
Minister Bruins heeft al veel aanvragen voor de tegemoetkoming gezien en ziet de
problemen die patiënten hebben met artsen. Dat is een van de redenen waarom wederom
Q-support nog langer blijft bestaan om problemen te kunnen verhelpen.
Een deelnemer van de middag heeft teveel problemen met haar hersenen om een goed
dossier op het juiste bureau in den Haag te krijgen. Samen hebben we de papieren op
volgorde gelegd. Belangrijke dingen onderstreept. Een ontbrekend stuk opgevraagd bij de
huisarts in Oss. Nu is de behandelende ambtenaar in het bezit van de stukken en krijgen we 6
januari een telefonische hoorzitting.
Een andere deelnemer van onze middag gaat met dhr. en mevr. Renee naar den Haag op
woensdag 18 december voor een hoorzitting. Het gaat geen makkelijk verhaal worden. Deze
deelnemer heeft tijdens haar QVS twee ongelukken gehad en dan wil iedereen je klachten op
deze problemen schuiven, terwijl je door je zombie toestand ook makkelijk ander letsel
oploopt. Maar het eerste wat er was, was de q-koorts!

•

Maandag 23 december hebben we ons tweede koffiemiddag met lotgenoten gehad. De
bedoeling was t.z.t. aan te schuiven bij de officiële Q-kring Landerd, maar de laatste
bijeenkomst waren 22 mensen aanwezig en 4 mensen hadden zich afgemeld. Er zou een
tweede Q-kring bij moeten komen of we moeten uitwijken naar Uden, Heesch of Escharen.
Dat bekijken we in het nieuwe jaar wel.
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KMLB (aandachtsgebied van mevr. de Jong)
•

•

•

•

De KMLB heeft nagevraagd over er een evacuatiestoel moet zijn in een school met een
verdieping. Dit blijkt niet verplicht te zijn, maar in het BHV plan moet staan hoe er
gehandeld moet worden in noodsituaties. Dit BHV plan is opgevraagd bij de Morgenzon.
Zodra dit binnen is gaan we nogmaals screenen op toegankelijkheid. Ook zullen we hen
erop wijzen dat het miva-toilet geen opslagplaats is.
De KMLB is een lijst aan het opstellen waar iemand met een lichamelijke beperking kan
recreëren in Landerd. De KMLB vraagt bij Barii na of de huisjes van de Roompot (vroeger
Parcival) toegankelijk zijn met een rolstoel. Zodra de lijst klaar is gaan we deze locaties
screenen.
Binnenkort is er overleg met de heer C. de Bruin van mini camping Driehuis. Hij probeert
de gemeente Grave zo ver te krijgen dat het wandelpad en toegangshek bij Mariëndaal
Velp rolstoel toegankelijk gaat worden, zodat dat wandelpad ook vanuit Reek te berijden
is.
De KMLB is in overleg net de heer G. de Groot van Kijk Zeeland (galerie/koffie- en
ijssalon) om zijn toilet aan te passen, zodat ook mensen met een lichte lichamelijke
beperking ervan gebruik kunnen maken. De ruimte is groot genoeg maar een paar
beugels zou geweldig zijn. Dan kan zijn zaak als start en eindpunt voor de kom van
Zeeland funcboneren.
De ASD heeft de wethouder in de vergadering van januari gevraagd het verzoek over te
brengen,aan de betreffende beleidsmakers om de KMLB mee te nemen in Ruimtelijke
projecten zodat zij de belangen van mensen met een lichamelijke beperking vanaf de
tekentafel kunnen behartigen in plaats van achteraf te reageren, wanneer er vaak geen
aanpassingen meer mogelijk zijn. De wethouder heeft toegezegd deze wens door te
spelen.
De heer van Dalen heeft als reactie op het bovenstaande in de vergadering van 18 -02
opgemerkt dat in de vergadering van januari de afspraak is gemaakt dat "de wethouder
binnen het college zal bespreken dat bij alle ontwikkelingen van ruimtelijke plannen als
onderdeel van het plan/ontwikkelingsproces de verplichting wordt opgenomen dat een
afvaardiging vanuit de KMLB betrokken wordt in dat plan/ontwikkelproces."

•

•

•

•

De KMLB heeft samen met mevr. van Gerwen overleg gehad met de heer B. Bongers
(teamleider buitendienst sinds 1 januari) ver en de heer B. Bouwers (teamleider afd.
realisatie en beheer). In dat overleg zijn de volgende zaken besproken:
Voortgang met het realiseren van de rolstoelroutes
Problemen in de rolstoelroute Reek door verdwijnen van knooppunt 45
Ontbreken van wandelpad bij oversteek na herinrichbng Rijksweg
Voortgang oplossing wildroosters de Maashorst
Standpunt van de gemeente m.b.t. Terrastab voor de wandelpaden
Op 21 februari heeft de KMLB een overleg gehad met beleidsambtenaar mevr. vd
Wielen over het ontbreken van openbare toiletten en de hoge nood app en de mode van
mevr. M. Hoek (VVD) hierover
Op 26 februari heeft de KMLB een overleg gehad met de mensen van Drempels Weg
Uden over de rolstoelroutes. Zij willen een apart wandelpad naast de bestaande
fietspaden
Op 27 februari heeft de KMLB een overleg gehad met de heer A. Hanegraaf over het
Centrumplan Zeeland Fase 2
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•

Mevrouw Carla van Asseldonk is op 15 - 05 overleden. Mevr. van Asseldonk was lang een
zeer actief lid van de KMLB en droeg zo ook bij aan de werkzaamheden van de ASD en
bovenal aan de belangen van mensen met een beperking in Landerd. Een ASD
vertegenwoordiging is bij de uitvaart aanwezig geweest.

•

De KMLB heeft overleg gehad met mevr. v.d. Wielen, beleidsmedewerker. Zij gaat op
verzoek van de KMLB Stichting Ongehinderd uitnodigen om de openbare toiletten te
schouwen binnen Landerd. Deze sbchting schouwt landelijk op toegankelijkheid. De
KMLB hoopt middels hun schouwrapport tips te krijgen. Bij de terugrapportage van de
Stichting Ongehinderd zullen ook de wethouder en de KMLB aanwezig zijn. Na deze
schouwing zal mevr. v.d. Wielen alle openbare gelegenheden aanschrijven met de vraag
of zij zich willen registreren op de Hoge Nood app van de Gemeente. Indien ze daar mee
akkoord gaan krijgen ze een sticker, waarop o.a. te lezen staat dat men van het toilet
gebruik kan maken zonder de verplichting van een consumptie. De bedrijven krijgen dan
jaarlijks een kleine vergoeding voor schoonmaakkosten, toiletpapier, e.d.
Dhr. van Dongen is nog in overleg met dhr. Hanegraaf over fase 2 van het centrumplan
Zeeland. Op sommige plaatsen is het trottoir niet 1,50 breed, zoals de KMLB dat graag
zou hebben. Dat komt o.a. doordat niet alle grond in eigendom is van de Gemeente.

•

•

De KMLB heeft een foto gestuurd naar de gemeente, waarop te zien is hoe de situatie is
in de Molenstraat te Schaijk. Tegenover DAW en de begraafplaats loopt de stoep schuin
af en wordt tevens vaak deels bezet door geparkeerde auto's. Mensen met een rollator,
kinderwagen e.d. moeten dan de straat op, hetgeen gevaarlijke situaties oplevert, te
meer daar op die locatie een uitrit is van het bedrijf Jonkergouw, dat veelvuldig gebruikt
wordt door zware tractoren met aanhangwagens en door vrachtauto's. Genoemde foto
is ook gestuurd naar de ASD leden op 25-04-2019.
Mevr. D. Keukens en mevr. M. de Jong zijn op verzoek van Drempels Weg Uden (D.W.U)
toegetreden tot de Gebruikersraad Maashorst. D.W.U en de KMLB zullen elkaar
afwisselen tijdens de vergaderingen van de Gebruikersraad en ze denken dat hierdoor de
belangen van mensen met een lichamelijke beperking beter kunnen vertegenwoordigen.
Beleidsstukken zullen we gezamenlijk schrijven en indienen namens beide partijen.
De test van de hydraulische toegangspoorten in de Maashorst is uitgesteld tot eind
augustus omdat er wat problemen zijn in de fabriek in Denemarken. De poort die de
ambtenaren uitgetest hebben was 1 mtr breed maar wij willen graag een poort van 1,5
mtr zodat ook de duofiets er door kan.
Mevr..d. Wielen stuurde een bericht over de mode openbare toiletten. Er is op 25 juni
een overleg tussen het college en de plaatselijke ondernemers. Wethouder Böhmer
heeft het onderwerp Openbare Toiletten op de agenda geplaatst. Hij zal aandacht vragen
voor de problematiek hieromtrent (te weinig ) dus verzoeken aan de ondernemers of zij
(indien van toepassing) hun toilet openbaar willen maken en zo ja of zij deze dan aan
willen melden op de Hoge Nood App. Mevr. v.d. Wielen had later die week ook een
overleg met collega's van gebouwenbeheer om te bezien welke gemeentelijke
gebouwen, naast het gemeentehuis, ook aangemeld zouden kunnen worden. Inmiddels
zijn Dorpshuis de Phoenix Schaijk, Bibliotheek Schaijk en Dorpshuis het Wapen van Reek
aangemeld op de App. Begin juni heeft mevr. v.d. Wielen een presentatie en gesprek
gehad met bureau Ongehinderd. Daarbij waren ook collega's van andere afdelingen
aanwezig.( De KMLB had haar er op attent gemaakt en gevraagd of de KMLB erbij
aanwezig kon zijn, hetgeen helaas geen doorgang vond ). Ook staat er nog een overleg
van mevr. v.d. Wielen met collega's gepland om e.e.a. door te spreken, ze houdt de
KMLB op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
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•

Mevr. de Jong heeft tijdens de midweek op Vlieland daar een scootmobiel gehuurd
zodat zij overal kon komen. Het lijkt haar voor toerisftsch Landerd ook een mooie
aanvulling om ook een scootmobiel te kunnen verhuren. Er zijn al fietsen en
struinrolstoelen te huur en de zorgcoöperaties verhuren ook de duofiets. Mevr. de Jong
heeft Zorgcoöperatie Schaijk en Platform Toerisme Lander^ een mail gestuurd of ze
hierover willen nadenken. Zorgcoöperatie Schaijk heeft het op hun agenda gezet. Collega
Keukens werkt bij vakantiepark Herperduin op kantoor en gaat het idee ook daar
aandragen.

•

•

•

Twee leden van de KMLB, te weten mevr. D. Keukens en mevr. de Jong zijn op verzoek
van Drempels Weg Uden (D.W.U) toegetreden tot de Gebruikersraad Maashorst. D.W.U
en de KMLB zullen elkaar afwisselen tijdens de vergaderingen van de Gebruikersraad en
denken dat hierdoor de belangen van mensen met een lichamelijke beperking beter
kunnen vertegenwoordigen. Beleidsstukken zullen gezamenlijk geschreven en ingediend
worden namens beide partijen.
De KMLB is bezig met een nieuw logo te maken. Dit willen zij op hun flyers zetten maar
het budget is bijna op. Vraagje aan de penningmeester van de KMLB wanneer de KMLB
hun nieuwe budget kunnen verwachten. (Het budget KMLB is een onderdeel van het
budget ASD)
De KMLB heeft wat klachten over slecht begaanbare voetpaden gekregen. Dit heeft
mevr. de Jong gemeld aan de heer B. Bongers (realisatie en beheer) die direct een mail
stuurde dat er actie ondernomen gaat worden.
In juli hebben leden van de KMLB overleg gehad met het bestuur van het nieuwe
dorpshuis Zeeland. Zij hebben hun geadviseerd over de toegankelijkheid. De KMLB is erg
blij dat zij nu al in een vroeg stadium bij de plannen betrokken worden , zodat er niet na
de oplevering nog aanpassingen nodig zijn. Dhr. van Dongen houdt namen de KMLB
tijdens de bouw een vinger aan de pols en de KMLB zal regelmatig met het bestuur
overleggen.
De heer A. Hanegraaf, de ambtenaar waarmee de KMLB geregeld overlegde over het
Centrumplan Zeeland, is plotseling overleden. We vinden dit een groot verlies voor
iedereen want de heer Hanegraaf was een erg vriendelijke man met wie de KMLB heel
prettig kon samenwerken.
Op 23 september heeft de KMLB een overleg gehad met de leden van Drempels Weg
Uden. De complete groep is uit de ASD Uden gestapt. Ambtenaren aldaar wilden niet
met het convenant werken dat al een aantal jaren geleden is getekend door DWU en de
Burgemeester. Ze worden ook niet gesteund door de ASD Uden. Ze hebben gevraagd of
mevr. van Gerwen en mevr.de Jong namens de KMLB hun plaats willen innemen bij de
Gebruikersraad Maashorst. Op 9 oktober hebben de genoemde dames de overdracht
met de voorzitter van de Gebruikersraad ,dhr. Slomp, en mjet mevr. Berns.

•

•

Er stond al een tijdje een screening van de Kerkstraat Zeeland op de planning na klachten
van mevr. Verwegen. De KMLB heeft met mevr. Verwegen van de Quicklydansers deze
knelpunten gescreend. Mevr. Renée heeft er een verslagje van gemaakt met
bijbehorende foto's. Dit werd meegenomen naar het overleg van 10 oktober met de
heer van Herpen.
De hydraulische poorten die nodig zijn voor de rolstoelroutes zijn geplaatst op de
Weversweg en Udensedreef. Helaas kwam mevr. van Gerw/en erachter dat de
bedieningspalen verkeerd stonden. Onze vraag was om ze zowel links als rechtshandig te
kunnen bedienen. Inmiddels is de paal een kwartslag gedraaid. Binnenkort worden ze
officieel in gebruik genomen, daarbij zal de KMLB uitgenodigd worden en de directeur uit
Denemarken zal erbij zijn omdat dit de eerste hydraulische poorten in Nederland zijn.
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•

Inmiddels heeft de openingvande hydraulische poorten in de Maashorst
plaatsgevonden . Dit is ook doorgegeven op de site van Week van de Toegankelijkheid en
Natuurmonumenten.
Er is een melding binnengekomen over het Melkpad in Zeeland waar veel overlast is van
overhangend groen en overwoekerde vijvers. Ook worden de karpers uit de vijver door
Oost-Europese vissers meegenomen. Mevr. de Jong heeft aan de ambtenaar realisatie en
beheer gevraagd actie te ondernemen. Overhangend groen wordt aangepakt, in het
voorjaar worden de vijvers uitgebaggerd maar aan het stropen kunnen ze weinig doen.
Bewoners mogen melding maken via 0900-8844. Op de vraag van de KMLB of er bordjes
bij de vijvers geplaatst kunnen worden waarop in 2 talen staat dat er geen vis
meegenomen mag worden kwam het antwoord dat ze dit voorlopig niet van plan zijn.

•

De KMLB heeft Centrum Zeeland Fase 1 en 2 gescreend na klachten van een bewoner.
We hebben samen met deze bewoner de knelpunten bekeken.
Er is overleg geweest met dhr. van Herpen over Centrum Zeeland Fase 3 plein voor de
Garf en tevens een evaluatie geweest van Fase 1 en 2 na aanleiding van de screening.

•

Ook worden binnenkort op het Melkpad de boomwortels uitgefreesd en opnieuw
geasfalteerd. We hadden graag gehad dat het Melkpad als pilot gebruikt zou worden om
Terrastab uit te testen maar volgens dhr. van Herpen is dit niet realistisch en te duur. We
begrijpen dit en zoeken een kleinere locatie als pilot.
Mevr. van Gerwen en mevr. De Jong hebben in de Gebruikersraad Maashorst een de
gezamenlijke notitie naar een meer toegankelijke Maashorst aangeboden en die is
unaniem goedgekeurd door de andere leden. De notitie is nu bij de Adviesraad
Maashorst en moet voor het eind van het jaar bij het Bestuur zijn waar wethouder
Vereijken de voorzitter van is. Omdat de wethouder tijdens een eerder overleg heeft
gevraagd hem op de hoogte te houden hebben ze een overleg aangevraagd om hem
alvast uitleg te geven over de notitie, helaas is er dit jaar geen ruimte meer voor in zijn
agenda, het overleg staat nu in januari gepland.
De KMLB heeft een artikel ingeleverd voor de zorgkrant die in december uitkomt

•

•
•

De KMLB heeft een artikel naar de plaatselijke media gestuurd om de inwoners te vragen
de trottoirs vrij te houden tijdens de ophaaldagen van de kliko, plastic en papier.

•

Er zijn verschillende nieuwe aanmeldingen op de Hoge Nood App, helaas nog niet
genoeg. Hopelijk gaat de Gemeente stimuleren door een kleine vergoeding voor
schoonmaak en toiletpapier aan de kleine ondernemers te geven. Nieuw zijn Charme
Camping Hartje Groen/de Boshut, Gemeentehuis Landerd en Gemeenschapshuis
Zeeland.
De KMLB heeft overleg gehad met dhr. P. van Boekel over de herinrichting van de
Molenaarstraat Schaijk. Hier is ook het probleem met parkeren op de schuine stoep ter
sprake gekomen waardoor je over de drukke straat moet lopen. Dit is tegenover het
voetbalterrein, vlak na een bocht, naast de begraafplaats en bij de uitgang van
tuinbouwbedrijf Jonkergouw waar grote vrachtwagens in en uit rijden. Dhr. van Boekel
heeft verschillende ideeën aangedragen waar wij het niet mee eens zijn. Een van de
leden van de KMLB heeft later nog verschillende filmpjes gemaakt waarop duidelijk te
zien is wat het probleem is. We hebben dit naar dhr. van Boekel gestuurd met ons

•

•

verslag en advies.
De KMLB heeft overleg gehad met de Gebruikersraad Maashorst over de fietspaden en
de paaltjes die bij de versmallingen staan. Sommige zijn goed zichtbaar maar er staan
ook paaltjes die erg laag zijn en bijna onzichtbaar zijn. We hebben afgesproken dat alle
waarschuwingspaaltjes 70 tot 90 cm hoog worden, vierkante eikenhouten palen met een
rood witte markering. Ook komt er een stuk voor je het begrazingsgebied ingaat een
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waarschuwingsbord zodat je nog op bjd kan omdraaien als je niet geconfronteerd wil
worden met de grote grazers. Ook kregen we de vraag of bij alle toegangspoorten al
hydraulische poorten geplaatst moeten worden. Wij willen liever de proef afwachten
voordat er veel geld ingestoken gaat worden.
•

De KMLB heeft een aantal foto's en filmpjes gekregen van een man in rolstoel die zijn
hulphond in het Herperduin wilde uitlaten. De parkeerplaats bij St. Annastraat
Koolwijk ,die normaal vrij goed begaanbaar is door zand en fijne puin , is nu niet meer te
gebruiken omdat er bagger overheen gestort is. De gehandicaptenparkeerplaats kan je
niet meer opkomen. Mevr. de Jong heeft deze klacht inclusief foto's doorgestuurd naar
mevrouw Berns van de Gebruikersraad Maashorst.

•

De KMLB heeft geconstateerd dat bij de huisartsenpraktijk Schaijk eindelijk de
betonblokken weggehaald zijn. Hier horen fietsen ingezet te worden maar niemand
gebruikt ze. Het zijn struikelblokken. 1,5 jaar geleden zijn we er wezen screenen en
hebben toen gevraagd ze weg te laten halen en vervangen door fietsennietjes. Dit gaat
nu gebeuren dus in januari gaan we er nogmaals screenen.

•

De KMLB heeft een mail van mevr. vd Wielen gehad met een afbeelding van de stickers
die de ondernemers op hun deur kunnen plakken zodra ze aangemeld zijn op de hoge

•

nood app.
De KMLB heeft een brief gestuurd naar het bestuur van de Optimus scholen in Landerd
om een screening aan te kondigen. Vlak na de opening van school de Morgenzon is
collega Carla daar wezen screenen en toen bleek er een hoop niet in orde. We hebben
toen aanbevelingen gedaan maar er is toen nooit meer ingegaan op ons verzoek tot een
nieuwe screening. Nu kregen we een teleurstellende mail terug dat ze niet mee willen
werken aan een screening omdat volgens het bestuur alles in orde is.

Jeugdhulp (aandachtsgebied van mevr. Koning en mevr. Kruisdijk)
■

Inkoopregeling jeugdhulpverlening

De ASD heeft schriftelijk de volgende vragen gesteld aan mevr. J. van Hoesel n.a.v. een
eerder schrijven van haar eind 2018 in zake de inkoopregeling jeugdhulpverlening.
•

Zijn de inkoopdoelen afgeleid van de regionale en lokale beleidsdoelen
ook opgenomen in de nieuwe centrumregeling? Indien dit niet het geval
is, waar worden deze dan wel geformuleerd ?
• Zijn de concrete afspraken over samenwerking geformuleerd in de
centrumregeling? (taken, verantwoordelijkheden, kaders en aansturing
van de inkoop organisatie en ruimte voor individuele regio gemeenten)
Indien dit niet het geval is, waar worden deze dan wel geformuleerd?
• De ASD heeft vernomen leest dat Lichte Jeugdhulpvormen worden
ingekocht via Open House met inspanningsbekostiging. De ASD beseft
dat bij open house de kwaliteitseisen voor alle aanbieders gelijk zijn. En
dat de gemeente / regio niet mogen sturen in de keus van de dient voor
een aanbieder. De ASD heeft daarbij de volgende vragen:
Hoe en door wie wordt bepaald welke kwaliteitseisen er in de open house worden gevraagd aan
de aanbieders?
Hoe en door wie bepaald hoeveel uren hulp nodig is voor de jeugdige?
Hoe wordt de kwaliteit gemonitord? Zowel bij aanvang van het contract als gedurende de
looptijd.

19

De ASD heeft ook vernomen dat zware jeugdhulpvormen via een
aanbesteding worden ingekocht met contracten met een langdurige
looptijd van 4 jaar. De ASD begrijpt en onderstreept het belang om voor
deze doelgroep continuïteit te waarborgen. Wel heeft de ASD hierbij de
volgende vragen:
Worden in deze langdurige contracten transformatiedoelen opgenomen?
Hoe wordt kwaliteit gemonitord?
Wordt met continueren ook bedoeld dat de hoeveelheid ingekochte hulp gelijk blijft?
Ten aanzien van de lichte en zware jeugdhulp heeft de ASD een
algemene vraag : er is in landelijke media regelmatig aandacht voor
gemeentelijke inkoop en dat vaak wordt ingekocht onder kostprijs.
Wordt in de inkoop afspraken om de continuïteit van jeugdhulp te
garanderen ook zorggedragen voor inkoop die minimaal de kostprijs
dekt?

De ASD heeft kennis genomen van de raadsinformatiebrieven over de gezamenlijke inkoop
van jeugdhulp van de gemeenten in Brabant Noordoost en het budgettair kader daartoe. Wel
leidt e.e.a. tot een uitvoerige gedachtenuitwisseling over de zorgelijke situatie rond de
jeugdhulpverlening landelijk, regionaal en lokaal.
Mevr. D. Koning is van mening dat de transitie van de jeugdhulpverlening heeft
plaatsgevonden vóórdat de transformatie goed vorm heeft gekregen. De gemeente moesten
gaat uitvoeren vóórdat de jeugdhulpverlening hervormd was conform de nieuwe
opvattingen. Daarbij kwam nog eens de bezuiniging van 20 %. De heer Schutgens tekent
daar bij aan dat de vooronderstelling, dat jeugdhulp goedkoper en efficiënter zou worden als
de gemeenten dit zouden uitvoeren vanwege hun nabijheid tot de burger, mogelijk niet
deugt. In drie jaar tijd is het aantal jeugdigen, dat gebruik maakt van de hulpverlening, fors
gestegen. Van 1 op 10 naar 1 op zeven(vorig jaar) naar 1 op 5 (dit jaar). Deels is dat
preventiewerk in de nulde lijn; deels is dat een toename van hulpvragen. Het lijkt er een
beetje op dat opvoeders meer een beroep doen op toch al voorhanden zijnde jeugdhulp. Een
beetje parallel aan wat in het onderwijs gebeurt, waar graag een toenemend beroep wordt
gedaan op extra aandacht en tijd voor leerlingen vanwege (vermeende) ADHD / dyslexie
e.d., hetgeen het aantal diagnoses op die vlakken explosief heeft doen stijgen. Ook wordt
gewezen naar het verschijnsel dat de gespecialiseerde jeugdhulpverlening (tweede lijn)
langere wachtlijsten heeft, waardoor de basisteams jeugd en gezin (eerste lijn)
geconfronteerd worden met hulpvragen, die feitelijk hun capaciteit te boven gaat, waardoor
ook bij hen wachtlijsten ontstaan. Bewaakt moet worden dat de nulde lijn niet ingezet wordt
voor hulpvragen, die bij de eerste lijn thuis horen.
Nieuwe toegang Jeugd
De ASD heeft op verzoek van de gemeente een reactie gegeven op het uitvoeringsplan
Inrichting Nieuwe Toegang Jeugd. Allereerst heeft een werkgroep van de ASD uitvoerig
gesproken met mevr. J. van Hoesel, beleidsmedewerker en aan haar toelichting gevraagd
over (onder)delen van het uitvoeringsplan en de noodzaak ervan.
Vervolgens heeft de ASD middels een schrijven aan B&W de volgende vragen gesteld en op
en aanmerkingen gemaakt:
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De huisvestiging van de nieuwe toegang tot jeugdzorg in het
gemeentehuis kan een ongewenst drempelverhogend effect hebben
voor zorgzoekenden
Wat wordt de status en de positionering van de GGZ Praktijkondersteuners Huisartsen (POH); hoe wordt hun
(afhankelijkheids)relabe met de gemeente; hoe wordt de (medische)
privacy gewaarborgd (zowel in de uitvoeringspraktijk als in dossier)?
Zorg voor goede communicabe met de zorgzoekenden over het
gegeven dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is
Zorg voor een goede communicabe met de zorgzoekenden over de
nieuwe toegang tot jeugdzorg.
Duidelijk is dat er meer en anders gemonitord wordt op o.a.
financiën en aantal verwijzingen. Niet helemaal duidelijk wordt hoe
de kwaliteit van de geleverde zorg door de zorgaanbieder geborgd
gaat worden en hoe de gemeente daar meer grip op gaat krijgen.
B.v. : heeft de aangeboden hulp het gewenste resultaat opgeleverd
binnen het aantal geïndiceerde uren.
Zie er op toe dat het aantal geïndiceerde uren geen dwangbuis
vormen voor de te leveren zorg /hulp. Voorkom de problemen die
zich in de geestelijke gezondheidszorg voordoen dat indicabes en
toewijzing van hulpvormen de hulpverleners beperken in de levering
van kwalitabeve zorg/hulp.
Personeel van Ons Welzijn blijft zorg dragen voor de
indicabestellingen. Het is van belang dat op termijn bekeken wordt
of de indicabes en het proces naar adequate toegeleiding naar
passende hulp beter verloopt en daarnaast ook of de kwaliteit van
Ons Welzijn als doorverwijzer voldoet.
Het is van belang te bekijken of de consulenten jeugdzorg bjdig
opschalen naar het consultabeteam als ze onzeker zijn over welke
verwijzing c.q. beschikking passend is.
Er wordt een klachtenprocedure gemist voor zorgzoekenden bij
onenigheid over de indicabes.
Zie er op toe dat de wijze van opslag en communicabe van de
plannen van aanpak zoals opgesteld door het prevenbeteam als de
overdracht aan de consulenten ook aandacht krijgt bij de DPIA.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert bij invoering van het Uitvoeringsplan inrichbng
nieuwe toegang jeugd de regeling op twee momenten te evalueren. De eerste keer minimaal
na één jaar na de inwerkingtreding en uiterlijk vóór de samenvoeging met de gemeente
Uden. De tweede keer maximaal na vijfjaar na de samenvoeging met de gemeente Uden. In
de evaluabe dient met name aandacht te zijn voor:
Resultaten voor wat betreft kostenbesparing
Resultaten voor wat betreft efficiënbe
Resultaten voor wat betreft kwaliteit van de zorg/hulp
Effecten voor wat betreft de toegankelijkheid van de hulpverlening
Effecten voor wat betreft de bureaucrabe
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De Adviesraad heeft te kennen gegeven graag aan te sluiten bij genoemde
evaluatiemomenten om pro actief mee te onderzoeken hoe verbeteraanpassingen gedaan
kunnen worden.
Mevr. van Hoesel heeft de ASD bedankt voor de reache op het rapport Nieuwe Toegang tot
de Jeugdzorg en deelde mee dat veel van de aanbevelingen meer genomen wordt bij de
uitvoering. De poside van de Praktijk Ondersteuner Huisarts blijft nog onduidelijk en roept de
nodige discussie op.
De wethouder wilde naar aanleiding van formuleringen in het rapport inrichting nieuwe
toegang jeugd als ook naar aanleiding van de reactie op dat rapport door de ASD
uitdrukkelijk gezegd hebben dat niet financiële (bezuiniging) motieven de aanleiding zijn de
toegang tot de jeugdzorg te vernieuwen, maar de drang om de kwaliteit van de
zorg(processen) te vergroten en beschikbaar te houden voor iedere jeugdige en opvoeder,
die dat nodig hebben. Door de toegang tot de zorg onder te brengen bij consulenten jeugd,
die gehuisvest zijn in het gemeentehuis hoopt men kwaliteits- en kwantiteitsslagen te
behalen. Het accent ligt op het transparant krijgen en houden van een heldere vraag en
passend aanbod.
De ASD laat weten dat ook beleidsmedewerkster mevr. van Hoessel dit in haar contact met
de ASD uitdrukkelijk benoemd had, maar dat desondanks de ASD kritisch zal blijven bezien of
de implementatie van de nieuwe toegang bedoeld of onbedoeld tot bezuinigingen voert, die
afbreuk doen aan de beschikbaarheid van de benodigde jeugdzorg. Waarbij duidelijk moge
zijn dat een goede beheersing van de beperkte middelen ook voor de ASD een groot goed is.
Mevr. van Hoesel laat weten dat er 3 medewerkers consulent jeugd zijn aangesteld. Ze gaan
de toegang tot de jeugdhulpverlening beheersen. Twee van de aangestelden komen van Ons
Welzijn; één uit het Land van Cuijk. Ze beginnen per 01-12.

•

Régionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 -2013

Mevr. van Hoesel, beleidsmedewerkerster, heeft het regionale beleidsplan jeugdhulp 2020 2023 Noord Oost Brabant geïntroduceerd. De ASD heeft een commissie samengesteld,
bestaande uit de heer Pepping en de dames Koning en Kruisdijk, om dit stuk te bestuderen.
Het resultaat daarvan is in een schrijven aan B&W verzonden met als inhoud:
(begin citaat)
"de ASD merkt op dat het beleidsplan weinig concreet is. Er is nauwelijks tot geen cijfermatig
onderbouwing aanwezig. Ook wordt er niets van de beoogde beleidsdoelen meetbaar
uitgedrukt. Het algemeen karakter van het stuk komt over als een basis voor een startende
samenwerking en niet als een beleidsstuk dat gebaseerd is op (ervaringen van een)
meerjarige samenwerking.
De ASD Landerd wil het liefst zich uitspreken over de implementatie van het regionale beleid
op lokaal niveau en dan met name vanuit het inwonersperspectief. Hoe ziet de
uitvoeringsagenda van het regionale beleid eruit; hoe zijn de rollen, taken en
verantwoordelijkheden van de regio versus de lokale situaties gedefinieerd; hoe wordt op
lokaal (c.q. Landerds) niveau uitvoering gegeven aan het regionale beleid dan wel hoe
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worden de punten in het regiobeleid, waarvan het beleidsplan aangeeft dat dit lokaal dient
te worden uitgewerkt, daadwerkelijk vorm gegeven binnen Landerd en dan het liefst middels
beleidstukken en/of beleidsregels.
In het bijzonder willen we op de volgende zaken de nadruk leggen:
•
•
•

•

Er zijn nergens concrete afspraken geformuleerd.
Onduidelijk is hoe de participerende gemeenten elkaar kunnen aanspreken op naleving van
de (niet concreet geformuleerde) afspraken.
Tevens worden er ook geen duidelijke doelen of kaders gesteld
In het beleidsstuk wordt nergens duidelijk welke arrangementen er nu bestaan en welke
overeenkomsten en verschillen er zijn tussen lokale gemeenten en sub regio's. Ten gevolge
hiervan is straks ook nietduidelijk welke lokale gemeenten het t.o.v. 2020 in 2023 beter
doen.
Het onderzoeksbureau Significant heeft destijds in 2018 in het rapport "Evaluatie van de
samenwerking in jeugdhulpregio Noordoost-Brabant" het gemis aan afbakening van taken,
rollen en verantwoordelijkheden vastgesteld. Dat werd juist genoemd als een must om de
transformatie in te zetten. Hun advies was toen vooral: "Maak dat concreeti" De ASD staat
nog steeds achter dat advies.
Samenvattend hopen we dat het Regionale Beleidsplan jeugdhulp 2020 -2023 aan
concreetheid wint en dat deze concreetheid zich ook vertaalt middels toespitsing op de
Landerdse situatie door middel van een lokale paragraaf.
De ASD hoopt vanuit het inwonersperspectief daarbij vroegtijdig een bijdrage aan te kunnen
leveren."
(einde citaat)
•

•

Ontwikkelingen jeugdzorg over het derde kwartaal 2019

De ASD heeft de gegevens ontvangen van de ontwikkelingen jeugdzorg over het derde
kwartaal. Mevr. Koning heeft de stukken doorgelezen en geen opvallende zaken gezien voor
wat betreft de ontwikkelingen op het lokale vlak. Wel is verbazend om te lezen dat er in
september 2019 een hausse is geweest aan collectieve preventie activiteiten, te weten 181.
De overige maanden waren dat respectievelijk : jan. 18; febr. 106; mrt 60; apr 32; mei 16;
juni 84; juli 5; augus 46.
De cijfers van de ambulante jeugdzorg laten een daling zien.

Jeugdpreventie werk
Dhr. Jubbega was te gast in de vergadering van 30 -09. Hij is een van de twee
preventiewerkers jeugd in de gemeente Landerd. Samen met de twee
jeugdverpleegkundigen vormen zij een team.
De werkzaamheden van de preventiewerker(s) jeugd berust op drie pijlers:
Enkelvoudige vragen: ouders en/of kinderen/jeugdigen kunnen terecht voor
advies en hulp bij enkelvoudige vraagstukken. Mocht deze laagdrempelige
hulpverlening niet afdoende zijn dan vindt verwijzing plaats naar BJG (na 01-122019 : consulent jeugd)
Community building
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Collectieve aanpak preventie
De heer Jubbega maakt gewag van een forse toename van enkelvoudige vragen. Posibef
daaraan is dat de burgers de preventiewerkers jeugd binnen hun dorp weten te vinden en
niet schromen hen aan te spreken. Wel komen daardoor de andere twee pijlers - community
building en collecbeven aanpak prevenbe - minder uit de verf dan gewenst. Toch lijkt - zeker
met de meest recente ophoging van de uren - de formatie vooralsnog voldoende. De heer
Jubbega zou wel ruimte willen voor een stuk opleiding en begeleiding van toekomstige
preventiewerkers. Temeer daar de gemeente Uden het Landerdse model wil gaan
overnemen en zeker gecontinueerd wil zien in de toekomstige fusiegemeente.
De ASD spreekt waardering uit over het werk van de preventiewerkers. Van verschillende
kanten worden positieve geluiden gehoord over hun inzet.

Mantelzorg (aandachtsgebied van mevr. van Boxtel)
•

Mevr. van Boxtel heeft aandacht gevraagd voor het volgende: het streven is dat mensen
thuis moeten kunnen blijven wonen zolang als het kan. Dat is een mooi uitgangspunt.
Maar er moet ook de mogelijkheid zijn van een keuze. Mensen moeten ook zelf kunnen
kiezen of ze wel zelfstandig willen blijven wonen. Het motto "zo lang het kan..." klinkt
humaan, maar heeft ook vaak financiële motieven. Mevr. van Boxtel wil daarover een
signaal afgeven aan de Gemeente. Eigen kracht moet geen eigen plicht worden.
Project Compaan. Er is een pilot gestart met het project Compaan. Er zijn 6 tabletten (ipads) aangeschaft. Twee voor ieder dorp. De wijkverpleegkundigen kijken welke
inwoners het meest in aanmerking komen voor deze tabletten. Het eerste half jaar wordt
het abonnement door de gemeente vergoed. Daarna wordt het project geëvalueerd op
gebruiksvriendelijkheid en resultaten.
Mevr. van Boxtel meldt dat de feitelijke start van het project afhankelijk is van de inzet
van vrijwilligers die de beoogde doelgroep wegwijs kan maken met de i-pad en de
beschikbare programma's. Er zijn minimaal twee vrijwilligers per dorp nodig. Zeeland
doet de aftrap; Reek volgt spoedig daarna; Schaijk laat nog even op zich wachten.

•

Er is een bijeenkomst is geweest van de mantelzorgwerkgroep, Panteijn, Ons Welzijn,
wethouder Böhmer en beleidsmedewerkster mevr. v.d. Wielen om invulling te geven aan
het mantelzorgcompliment. Voorstel is dat iedere mantelzorggroep in de dorpen zelf (in
overleg met de mantelzorgers) bepaalt hoe dit compliment vorm te geven. De
mantelzorggroepen hebben wel te kennen gegeven dat de gemeente wel
verantwoordelijk dienen te blijven voor de uitvoering. De gemeente kan om privacy
redenen geen adressen vrijgeven van mantelzorgers. Men denkt aan een oproep via de
media aan mantelzorgers om zich te melden, indien men denkt in aanmerking te komen
voor het mantelzorgcompliment. De gemeente Cuijk hanteert daarbij de norm van 8 uur
zorg per week. Ook in Landerd is er discussie over wie nou als mantelzorger aangemerkt
kan worden. Dat is moeilijk in een definitie te vatten.
Vanuit de mantelzorgwerkgroep komt de oproep aan de gemeente om beter te
communiceren over de mogelijkheden van respijtzorg.

•

De mantelzorgwerkgroep Reek heeft een eerste bijeenkomst georganiseerd voor ouders
met kind(eren) met een beperking. Doel : elkaar te leren kennen en ervaringen met
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•

•

•

•

•

elkaar uit te wisselen. Er hebben 8 ouders aan deze bijeenkomst deelgenomen. Men
vond het een geslaagde avond, die voor herhaling vatbaar is.
Mevr. van Boxtel schetst de wederwaardigheden van een mantelzorgster die een
toegezegde vaste aanstelling misliep bij MSD -Oss ,omdat ze acuut enige tijd voor haar
moeder moest zorgen. Mantelzorg kent in zulke gevallen een hoge prijs. De heer van
Donzei schetst de kant van het bedrijf : zo'n werknemer vormt een groot risico voor
toekomstig dure absentie, hetgeen het bedrijf graag wil vermijden. Zo botsen twee
begrijpelijke belangen frontaal op elkaar.
Mevr. van de Wielen heeft laten weten dat de ASD op korte termijn een
mantelzorgbeleidsstuk kan tegemoet zien.De ASD wordt uitgenodigd kritisch naar het
stuk te kijken. Het ligt in de bedoeling de ASD van meet af aan bij het ontwikkelen van dit
beleid te betrekken. De ASD heeft een werkgroepje gevormd, bestaande uit de heer van
Dongen en de dames Koning en van Boxtel. Het mantelzorgbeleidsstuk heeft overigens
aan het eind van 2019 de ASD niet bereikt.
Er is een mantelzorgcompliment georganiseerd in de vorm van een verrassingslunch. Op
de uitnodiging staat dat de zorgcoöperatie dit organiseert in samenwerking met de
gemeente. Dat klinkt aardig, maar het had toch moeten zijn: de gemeente organiseert in
samenwerking met de zorgcoöperatie het mantelzorgcompliment. Mevr. van Boxtel
vindt dit van belang omdat de gemeente de eerste verantwoordelijkheid heeft om voor
het mantelzorgcompliment te zorgen en dat de zorgcoöperatie daar graag aan bij draagt.
Er heeft weer een mantelzorgdag plaats gevonden. Deze dag is goed bezocht en goed
verlopen. Inmiddels word er Landerd breed goed samengewerkt op het gebied van
mantelzorg. Wel blijft er wat onvrede over de rol van de gemeente in dezen. Feitelijk zou
de gemeente de inibatiefnemer dienen te zijn en helpen de mantelzorggroepen bij de
uitvoering ervan. Nu beperkt de gemeente zich tot de financiering en voeren de
mantelzorgwerkgroepen de organisatie uit. Zij worden daarbij gehinderd door het
ontbreken van gegevens aangaande de daadwerkelijke mantelzorgers binnen de
gemeente. Dat heeft te maken met de wet op de privacy.
Afgelopen zomer zou de gemeente de website aangepast hebben zodat mantelzorgers
zich konden melden, dit met o.a. een 3 minutentestje zodat je kunt testen of je
daadwerkelijk mantelzorger bent. Dit is tot nog toe niet gebeurd! De werkgroep
Landerdbreed heeft het gevoel soms tegen de muur te praten, ook hebben zij het idee
dat de gemeente Landerd zich steeds meer terug trekt en dat de zorgcoöperaties het
over nemen.
De mantelzorggroep Reek organiseert komende april weer een gezellige avond voor de
mantelzorgers. En in oktober 2020 staat een lunch genoteerd in Hartje Groen voor
diezelfde groep. Er zijn zo'n 25 mantelzorgers in Reek, die doorgaans deelnemen.

Uitkeringsdata Landerd
•

Er is door de regionale adviesraden een inventarisatie gemaakt van de data, waarop
uitkeringen overgemaakt worden door de diverse gemeenten. De meeste gemeenten maken
uitkeringen over na het einde van de maand nadat de verplichte formulieren zijn ingevuld
over eventuele neveninkomsten. Een enkele gemeente maakt vóór het einde van de maand
de uitkering over. Eventuele inkomsten worden met een volgende uitkering verrekend . In
ieder geval is het wenselijk dat Uden en Landerd de uitkeringsdata op elkaar afstemmen.
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Uden betaalt momenteel nóg later uit dat Landerd. Voor de uitkeringsgerechbgden zou het
prettig zijn indien de uitkering aan het eind van de maand bijgeschreven wordt op hun
rekening. Zeker in de maand december gelet op de feestdagen.

Dementievriendelijke gemeente

De ASD heeft de wethouder erop geattendeerd dat op de kaart van de dementievriendelijke
gemeenten in Noord Oost Brabant Eindhoven en Landerd de enigste blinde vlekken zijn. De
wethouder zegt dat het gemakkelijk is om de gemeente uit te roepen tot een
demenbevriendelijke gemeente, maar zelf streeft hij naar concrete inibabeven op dat vlak.
Daarover is nog beraad. Samen Landerd, samen beter heeft aandacht voor dit thema. Ook de
mantelzorggroep Reek heeft dit op de agenda. De ASD spreekt af dit ook op de agenda te
houden als aandachtspunt.

Reizigersplatform (aandachtsgebied van dhr. van Dongen)

Het Reizigersplatform heeft een nobbe doen uitgaan. Deze nobbe geeft een samenvatting
van en verwijzing naar de belangrijkste items, waarmee het platform de laatste bjd te
maken heeft gehad. Zo maakt de nobbe gewag van strengere voorwaarden, die door
gemeenten gesteld worden, en afnemende prioriteitsstelling. De heer van Dalen, de
vertegenwoordiger van de ASD binnen het Reizigersplatform, laat weten dat deze
bevindingen uit de nobbe niet overeenkomen met zijn ervaringen binnen de Landerdse
situabe. Zo benoemt de gemeente Landerd geen strengere voorwaarden via het WMO
beleid, waaraan gegadigden voor de regiotaxi aan moeten voldoen. Ook doet de gemeente
Landerd niets af aan de prioriteit van dit speciale vervoer. E.e.a. is per brief aan de voorzitter
van het Reizigersplatform te kennen gegeven.
Dhr. P. van Dongen volgt per 1 mei dhr. van Dalen op als vertegenwoordiger in het
Reizigersplatform. Beiden zijn nog op werkbezoek geweest bij Munckhof. Voor dhr. van
Dalen was dit zijn laatste acbviteit bij het Platform.
Het Reizigersplatform (RP) is bezig met een werkgroep "visie ontwikkeling" omdat het
contract loopt tot 01-01-2024 en het ov-contract Noord Oost Brabant loopt op 01-01-2025
af. De Provincie heeft een visie ontwikkeld en het RP wil wel een goed antwoord hebben:
wat willen we als Regiotaxi Noordoost Brabant.Het RP heeft nu de bjd, om een goede visie
ontwikkelen van onderop, niet iets wat er al is niet van de huidige situabe uitgaand, het
bestuur heeft daar akkoord voor gegeven om dat te gaan doen.Er moet nog financiën
hiervoor gezocht worden. Vanaf 01-01-2019 mogen we niet meer geld generen van het potje
WMO exploitabe. Het project is ingediend bij de Provincie, ook een verzoek om een
financiële bijdrage voor de website en een informabesysteem. KMO zoals duofiets in
Bernheze moet een goede onderbouwing aanzitten waar we druk mee bezig zijn. Duofiets /
deelfiets is een fiets waar je naast elkaar kunt zitten. Er wordt geprobeerd om dit via KMO
geregeld te krijgen.
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Er is een ambtelijke kerngroep regiotaxi Brabant en deze heeft een paar keer per jaar overleg
met de provincie en er is een bestuurlijke kerngroep waarin alle voorzitters van de regiotaxi
in zitten. Natuurlijk worden we gehoord.
WMO klantenbestand is toegenomen met 400 : we hadden ruim 12000 WMO klanten. Het
RP zou graag willen weten hoeveel mensen tussen wal en schip vallen, en de weg naar het
WMO loket niet kunnen vinden.
Den Bosch heeft voor 75 jarige een versnelde en vereenvoudigde aanvraag voor een WMO
pas, dit is gemeentelijk beleid. Het zou wenselijk zijn dat dit door alle gemeentes omarmd
wordt. Het blijkt ook uit de cijfers van De n Bosch dat de ritten daardoor niet toegenomen
zijn.
De vervoerskosten zijn flink aan het sbjgen, 39 % in het eerste kwartaal, aantal ritten en km
zijn gestegen en een tariefsverhoging van 22%. De WMO adviesraden hebben in deze veel
meer inbreng, het zou goed zijn als dit in alle plaatselijke WMO raden besproken wordt.
Geboekte ritten zijn de eerste 8 maanden al 23,9% hoger dan in 2018 en de uitgevoerde
ritten zijn 19,5%. Er wordt ook veel geannuleerd, hier moet goed naar gekeken worden naar
het hoe en waarom. Ook moet er worden gekeken naar het waarom van de annulering.
Klanten moeten weten dat de regiotaxi het een deel taxi is en geen privé taxi. Veel
verzorgingshuizen zijn niet goed op de hoogte van de regel die geldt bij het boeken van een
taxirit. Kwartier voor en een kwartier na kan men opgehaald worden.
Klachten worden steeds minder, In januari 2019 was er een klachten percentage van 0,5%, in
augustus 2019 0,2%. Op 161.000 ritten is dit zeer laag. Er waren 26 klachten over het gedrag
van de medewerkers ( chauffeurs). Loosmelding betreft 32 klachten. Een loosmelding is
wanneer een taxi niet verschijnt of dat een cliënt niet op de afgesproken plaats is.
De tarieven voor het vervoer met de regiotaxi gaan met het ingang van het nieuwe jaar fors
omhoog. Voorbeeld: een rit van Schaijk naar Zeeland kostte voorheen 3 'A euro; dat wordt nu
5 euro.

Participatiewet (aandachtsgebied van dhr. van Donzei)
•

Middels een brandbrief hebben diverse organisabes de adviesraden
verzocht om hun gemeenten te bevragen over hun beleid t.a.v.
beschut werk, nu op diverse plaatsen grote bezuinigingen plaats
vinden waardoor de participatie aan de samenleving voor veel
mensen in het gedrang komt/dreigt te komen. Een lijst van vragen,
die gesteld kunnen worden aan de gemeenten, is bijgevoegd. Dhr.
van Donzei laat weten dat de gemeente Landerd de uitvoering van
de participatiewet goed geregeld heeft. We hoeven vooralsnog geen
actie te ondernemen.

•

Op 2 december heeft dhr. van Donzei deelgenomen aan een
bijeenkomst van IBN te Uden. Het doel van de bijeenkomst was ter
voorbereiding op een te geven advies aangaande de rol van de IBN
met betrekking tot de Participatiewet. Het eerste advies is gegeven
in de zomer van 2016 en had betrekking tot de periode tot eind
2020. Destijds is aan dhr. Morsinkhof een tussentijdse rapportage
gevraagd. Hij heeft ons verzocht daarvan af te zien in verband met
de werkdruk. De ASD heeft daarmee akkoord gegaan.
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Nu werd te Uden een presentatie gehouden door de Directie van de
gemeentelijke Sociale Dienst te Oss aan leden van de ASD van de
betreffende gemeentes. Eerdere presentaties zijn al gegeven aan de
Wethouders van de zelfde gemeentes. Het uitgewerkte voorstel tot
advies zal in de zomer van 2020 door de adviesraden worden
beoordeeld en vervolgens worden uitgebracht. Dit advies heeft dan
betrekking op de periode na 2020. Deze bijeenkomst was dan
voornamelijk bedoeld om een update te geven van de wijze waarop
IBN met de Parbcipabewet is omgegaan in de afgelopen bjd en het
proces mbt het uit te brengen advies toe te lichten.

WMO
•

De ASD heeft het rapport ontvangen, getiteld Handhavingskader WMO. De ASD is van
mening dat een en ander goed op papier staat en steunt derhalve het aangenomen
beleid.

•

De bevindingen in het cliënttevredenheid onderzoek Landerd over 2018 stemmen tot
tevredenheid bij de ASD. Landerd weet ieder jaar beter te scoren ten opzichte van
eerdere jaren én in vergelijking met andere gemeenten in de regio als ook in vergelijking
met de landelijke cijfers. Ondanks dat we soms ook individuele klachten horen, wordt
positief geoordeeld over de ambtenaren, tot wie de hulpvragers zich wenden. Men voelt
zich gehoord; begrepen en redelijk op tijd geholpen.
De ASD complimenteert de beaitibten met hun geleverde inspanningen.
Twee punten, die verder aandacht verdienen:
Er zou nog meer bekendheid gegeven kunnen worden aan het bestaan en inbreng van de
cliëntondersteuners.
De ASD zou de rapporten van komende onderzoeken graag in een uitgeprinte versie
willen ontvangen. Bestuderen van het materiaal middels het scherm is moeilijk en niet
ieder ASD lid beschikt over printapparatuur, die deze hoeveelheid aan materiaal (en
kleuren) aankan.

Eenzaamheidsproblematiek

Mevr. K van Donzei (GGD) en de dames mevr. H. Vermeer, mevr. G. Theunissen, mevr. T.
Franken, allen wijkverpleegkundigen) hebben in de ASD vergadering gesproken over de
werkzaamheden van de werkgroep "Samen Erbij" Landerd.
Het project Samen Landerd; samen beter kent vier pijlers. Een van de vier is de bestrijding
van eenzaamheid bij ouderen. Daartoe wprden in elk dorp allerlei initiatieven ondernomen.
Via diverse ingangen en activiteiten wordt geprobeerd om met mensen, die eenzaam zijn of
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bij wie het ontstaan van eenzaamheidsproblematiek gevreesd wordt, in contact te komen
dan wel om hen de stimuleren om contacten met anderen - vaak lotgenoten - aan te gaan.
Sommige initiatieven slaan beter aan dan anderen. Maar elk inibatief is sowieso een bijdrage
om isolement te doorbreken. In het bijzonder wordt er op gewezen dat met name
drankmisbruik bij (vereenzaamde) ouderen een groeiend probleem is. Ook wordt gewezen
op de eenzaamheid van mantelzorgers, die door de zorg voor hun naaste, afgesneden
dreigen te worden van deelname aan de buitenwereld.
De volgende informatie heeft mevr. van Donzei de ASD per e-mail doen toekomen:
Werkgroep "Samen Erbij" Landerd
Preventie en gezondheid in de gemeente Landerd
In de gemeente Landerd werken gemeente, inwoners, professionals, bedrijven en
(vrijwilligers)organisaties samen aan een vitaal en gezond Landerd. Preventie en positieve gezondheid
zijn hierbij uitgangspunten. Alle initiatieven bundelen we in de Landerdse preventieagenda.
De gemeente wil zich nadrukkelijk opstellen als gelijkwaardig partner. Hoe? Door samen met de
genoemde partners de methode van programmatisch creëren in te zetten.
De gemeente stelt hierbij niet in haar eentje een beleidsnota vast. Programmatisch werken is een
gezamenlijke beweging. Initiatieven en projecten, bedacht en uitgevoerd door de gezamenlijke
partners, moeten leiden tot het realiseren van het doel:
Landerd als een vitale gemeenschap waar de bewoners
een betere (positieve) gezondheid ervaren.
Dit is niet zo maar gerealiseerd, hier nemen we de komende jaren de tijd voor. Bij het begin van dit
programmatisch werken zijn door de partners gezamenlijk een aantal onderwerpen gekozen waarmee
nu in het eerste jaar gestart gaat worden. Een ervan is eenzaamheid bij ouderen. De werkgroep
'Samen Erbij' houdt zich hiermee bezig. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van diverse
(vrijwilligers)organisaties, zoals de KBO, zorgcoöperatie, Pantéin, gemeente, GGD, huisartsenpraktijk
en Ons Welzijn.
Eenzaamheid
Eenzaamheid is een veel voorkomend probleem. In Landerd geeft 33% van de volwassenen (19-64 jaar)
en 40% van de ouderen (65+ jaar) aan eenzaam te zijn. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde, maar is
nog steeds hoog.
Sterke en/of langdurige eenzaamheid is zorgwekkend. Onderzoeken wijzen uit dat het kan leiden tot
(ernstige) lichamelijke en psychische klachten en zelfs de kans op overlijden verhoogt.

•

•

Werkgroep "Samen erbij"
Onze visie 'Ouderen zijn erbij in Landerd' hebben we in eerste instantie uitgewerkt in 3 strategische
doelstellingen (voor de lange termijn) met een aantal operationele doelstellingen. Deze operationele
doelstellingen zijn niet statisch maar er zullen wellicht doelstellingen worden toegevoegd en/of
gewijzigd worden.
Meer inwoners van Landerd hebben aandacht voor elkaar
o Buurtbewoners in Landerd weten elkaar en ondersteunende professionals te vinden
o Inwoners van Landerd zijn zich bewust van hun eigen situatie
Eenzaamheid wordt eerder en beter herkend
o Leren van elkaar: het professionele, vrijwilligers- en eigen netwerk versterken,
o Inwoners bewust maken van eigen eenzaamheid/of die van anderen in hun omgeving
o Professionals, vrijwilligers en inwoners weten wat te doen na een signaal dat iemand
(mogelijk) eenzaam is.

29

•

Meer coderen hebben een zingevende tijdsbesteding op maat
o Investeren in (de begeleiding van) vrijwilligers die de activiteiten ondersteunen
o Aanbod bekend en uitnodigend maken
o Iedereen is anders, zet in op zingeving op maat
Er zijn al diverse bestaande activiteiten die bijdragen aan een of meerdere van deze doelen. Deze
activiteiten maken onderdeel uit van onze agenda. Door het te delen binnen en met de werkgroep en
uit te dragen naar iedereen kunnen we mensen en organisaties verbinden en leren van elkaar.
Ook zullen we met elkaar nieuwe activiteiten opzetten om de doelen te bereiken. Dit alles in dynamiek
van de praktijk: doen wat en wanneer nodig is.

•

•
•
•

Voorbeelden van concrete projecten: (al uitgevoerd of nog in ontwikkeling)
Opstellen zomeragenda 2018
o Activiteiten van diverse (vrijwilligers)organisaties bundelen in de relatief 'rustige'
zomerperiode
Opzetten focusgroep
o We gaan regelmatig een focusgroep van inwoners bij elkaar brengen om plannen te delen en
ideeën en opmerkingen op te halen. We zijn gestart met een klein aantal inwoners, maar
hopelijk gaan we op deze manier veel verschillende inwoners van Landerd spreken en
enthousiasmeren voor de dingen die we doen. Want daar gaat het uiteindelijk om: samen met
de inwoners de activiteiten/plannen realiseren.
PR activiteiten (artikels/filmpjes) rondom de werkgroep, eenzaamheid en mooie initiatieven rondom
'Samen Erbij'
Activiteit(en) voor nieuwe inwoners
Activiteit 'wie gaat er met mij mee'
o Activiteit voor mensen die graag iets ondernemen met anderen, maar daar (nog) geen eigen
netwerk voor hebben, of waarvan het netwerk (te) klein is.

Website
Mevrouw Kruisdijk en de heer van Dalen vormen de werkgroep Website ontwikkeling binnen
de ASD. Ze hebben namens de ASD in contact met de webmaster van Landerd, mevr. M. van
der Meijden, over de inrichting van de website van de gemeente Landerd en de afstemming
daarvan met de website van de toekomstige fusiepartner Uden.
Inhoudelijk is gesproken over de wijze en vormgeving waaraan een bruikbare en
toegankelijke website aan dient te voldoen. Er is ook gesproken over welke informatie
noodzakelijk is naar de mening van de ASD.
Dit is ook beschreven in een nobtie van de werkgroep van de ASD met de volgende inhoud:
De ASD kan zich niet vinden in een visie die uitgaat van de achterliggende visie op de content
van de gemeente Landerd n.l.;
focus leggen op de grote groep van 80% van de inwoners die voor 20% van de informatie
naar de website komen.
De overige 20% heeft over het algemeen een specifieke vraag die doeltreffender met direct
contact opgelost kan worden.
De werkgroep is daarentegen van mening dat ontsluiten van juist wel alle informatie via de
gemeentelijke website helpt in het versterken van eigen initiabef van de burgers. De
premisse is dat van daar uit een informabeve prevenbeve laag wordt waardoor bij een
30

eenvoudige hulpvraag snel en laagdrempelig informatie over een passende oplossing
beschikbaar is en de hulpvraag sneller zal worden opgelost. Dit voorkomt escalatie van
problemen van inwoners en zal bijdragen aan de transformaties en de burgerparticipatie
vanuit het sociaal domein.
De werkgroep deelt ook niet de mening dat ontsluiten van deze informatie ten koste zal gaan
van de overzichtelijkheid van de website. De website hoeft niet alle content op de eigen
pagina's te hebben staan. Dat kan door de website meer een toegangsportaal voor het
gehele sociale domein te laten zijn. Immers, de inwoner weet dat de gemeente
verantwoordelijk is voor zorg binnen het sociale domein en zal de gemeentelijke website
vaak als startpunt hanteren. 0' en 1° lijns ondersteuning kan dan via linkjes vindbaar
gemaakt worden op de website. De meer complexe vragen van de 20% heeft wel een
oplossing nodig waarbij contact met de gemeente noodzakelijk is, maar de burgers willen
zich dan wel goed kunnen voorbereiden en oriënteren. Immers een dient met een complexe
hulpvraag voelt zich vaak erg kwetsbaar en ook erg afhankelijk van de gemeente. Goed
voorbereid kunnen zijn helpt de hulp vragende inwoner en zijn naasten om te gaan met die
emobes. Daarnaast is inhoudelijke kennis over rechten, plichten en de procedure om tot hulp
te komen voor de dient van belang om zijn hulpvraag duidelijk over te kunnen brengen aan
de contactpersonen bij de gemeente (bijvoorbeeld de consulenten).
Tijdens de vergadering is eveneens aandacht besteed aan het thema "Mantelzorg" met
daarbij de vraag welke informabe de Landerdse website op dat vlak biedt. Deze is beperkt. Er
werd verwezen naar het heldere overzicht van de informabeverstrekking van de website van
de gemeente Oss op dat vlak.
Door het overlijden van de heer v. Dalen en de beperkte inzetbaarheid van mevr. Kruisdijk is
het thema website voorlopig van de agenda van de ASD verdwenen.

Samen Landerd, samen beter
Mevr. Hilverts, projectleidster, heeft de gang van zaken geschetst rond de aankondiging dat
de gemeentedeelname aan en de subsidiëring van het project Samen Landerd; samen beter
mogelijk gestopt gaat worden.
Het College zag zich genoodzaakt forse bezuinigingen door te voeren, temeer daar op het
vlak van de jeugdzorg ernsbge tekorten dreigden en er op dit terrein toch niet bezuinigd kan
worden. Die tekorten dreigden doordat o.a. de overheidsbijdragen aan de jeugdzorg
onvoldoende toereikend zijn. Het project Samen Landerd; samen beter zou opgeofferd
dienen te worden.
Deze aankondiging heeft veel los gemaakt bij de projectgroep, de subgroepen, de kartrekkers
en de vrijwilligers.
Van alle kanten zijn protesten gehoord.
Het voornemen van het College moet overigens gefiatteerd worden door de Gemeenteraad.
Deze beslist daarover op 4 juli 2019. De eerste geluiden zijn dat veel gemeenteraadsleden
niet posibef staan tegenover het voornemen van het College.

31

Inmiddels is duidelijk geworden dat de overheidsbijdrage aan jeugdzorg verhoogd wordt en
de bezuinigingen minder noodzakelijk worden. De kansen voor het project zijn daardoor
gestegen.

Een van de leden van de ASD meldt een bedankje voor de ASD te hebben gekregen van haar
huisarts vanwege de inzet van de ASD om het project Samen Landerd, samen beter te
behoeden voor wegbezuiniging.

Doel- en visiediscussie ASD
De ASD is in november een doel- en visiediscussie gestart onder leiding van emeritus
hoogleraar dhr. W. Reijnders, voorheen werkzaam binnen de universiteit van Tilburg. De
bedoeling is het werk van de ASD beter te focussen op de kerndoelen en op het bijstellen van
de onderliggende visie. De wens is om eerder betrokken te worden bij de beleidsbepaling op
het vlak van het sociale domein van de gemeente in plaats van achteraf het beleid te toetsen.
Tevens is aandacht gewenst voor betere communicatie met de doelgroepen, die de ASD zegt
te vertegenwoordigen.
Enkele op- en aanmerkingen van de deelnemers in deze eerste sessie:
ik raakte een beetje het spoor kwijt over wat nu wel of niet het terrein is waarop we ons
richten. Het is van belang dat we bij onze leest blijven. Goed dat er een externe
begeleider bij aanwezig was. We hebben nu een begin gemaakt, maar we zij er nog niet.
we moeten inderdaad een helder kader hebben.
deze bijeenkomst was in ieder geval een stuk helderder dan de vorige keer, een aantal
jaren geleden.
ik vond het belangrijk om vast te stellen dat we niet altijd geliefd willen overkomen. We
moeten ook zakelijk kunnen zijn in onze communicatie met de gemeente.
we moeten weten waar we voor staan. De manier waarop is de toon van de muziek.
dat was in ieder geval een aandachtspunt: sommige van ons moeten zakelijker worden;
andere wat softer. Samen de juiste inval per kwestie weten te vinden.
klopt! We moeten uitvinden hoe we dat samen met elkaar gaan doen.
het is al met al een goede aanzet geweest. Maar we moeten daar op voort borduren.
laten we een tijdspad bepalen hoe we hier mee verder gaan. Er moet niet teveel tijd
tussen zitten.
we moeten ook de adviseur van de Koepel meenemen in het proces.
Het volgende werd afgesproken:
Januari: een vervolg met dhr. Reijnders.
Februari: een sessie met de adviseur van de Koepel en dan samen met de ASD Uden
Maart: een vervolg sessie met dhr. Reijnders.

VN - verdrag "Gelijk is gelijk" (aandachtsgebied van mevr. Koning en dhr. Schutgens)
Mevr. Koning leidt dit onderwerp in. Alle landen, waaronder Nederland, hebben een
akkoord gesloten ,waarin ze zich verplichten dat iedereen gelijk kan mee doen aan de
samenleving. Dit gelijkheidsprincipe is aanvaard als een mensenrecht. Dat betekent dat
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mensen met welke beperking dan ook - lichamelijk, psychisch, mentaal of sociaal - in de
gelegenheid moeten zijn om volwaardig deel uit te maken van de samenleving.
Dit uitgangspunt moet leidraad zijn. Ook op lokaal niveau. Hier ligt een taak voor de ASD. We
moeten op zoek gaan waar drempels liggen voor mensen met een beperking of achterstand.
Gemeenten hebben dit gedachtengoed nog niet eigen gemaakt. Hetgeen b.v. blijkt op hun
schriftelijke kennisgeving aan bewoners of uit de manier waarop hun regelgeving
gecommuniceerd wordt.
Mevr. Koning stelt voor dit thema maandelijks op de agenda te zetten als een reminder met
voorstellen tot aanpassing.
Dhr. Wuite vraagt of de gemeente zich in dezen ook houdt aan de Europese richtlijnen.
Mevr. Koning, mevr. van Boxtel en dhr. Schutgens vormen een werkgroepje , waarin een en
ander uitgewerkt wordt.

Bijlagen

Bijlage 1
Aan: B&W gemeente Landerd
Betreft: gevraagd advies op beleidsstuk Transformeren en doorontwikkelen: beleidskader
wet maatschappelijke ondersteuning 2020-2023 Regio Noordoost-Brabant Oost

Reek, 28-01-2019
Geachte Burgemeester en Wethouders
De Adviesraad brengt aan u graag advies uit zoals door u aangevraagd op beleidsstuk:
beleidsstuk Transformeren en door ontwikkelen: beleidskader wet maatschappelijke
ondersteuning 2020-2023 Regio Noordoost-Brabant Oost
De Adviesraad is van mening dat dit beleidsstuk een zeer passend vervolg is op het
bestaande beleidsstuk WMO geldig t/m 2019. De Adviesraad is verheugd te lezen welke
aandacht er is voor de kanteling, preventie en versterken van sociale samenhang,
clientondersteuning, informatievoorziening en monitoring, en sturing en evaluatie. Wel heeft
de Adviesraad een aantal opmerkingen over te leggen accenten. De Adviesraad heeft ook
een aantal vragen na aanleiding van dit beleidsstuk. De Adviesraad is in afwachting van een
reactie op een vraag over mantelzorg en komt daarom later in één advies terug op het
onderwerp mantelzorg.
Hieronder worden de accenten waar de Adviesraad aandacht voor vraagt uitgewerkt per
hoofdstuk van het beleidsplan:
Inleiding:
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Wij denken graag mee in de lokale accenten die worden geformuleerd behorend bij dit
beleidsplan. Eventuele stukken zien wij graag tegemoet.
A voortzetten van bestaand beleid:
- vroeg signalering bij bepaalde doelgroepen is ingewikkeld voor informele zorgverleners en
verdient extra aandacht zoals zorgmijders, dementerende en/of verwarde personen,
verslavingszorg en psychiatrie.
B hoofdthema's voor de periode 2020-2023:
De Adviesraad wordt graag nader geïnformeerd over de gevolgen voor Landerd van de
doordecentralisabe van het beschermd wonen.
De Adviesraad heeft al vaker gemeld en blijft van mening dat de website van gemeente Landerd
niet voldoet aan het speerpunt over informatievoorziening. De Adviesraad adviseert dit snel op
te pakken. Om alle doelgroepen te kunnen bedienen dienen inwoners betrokken te worden bij
de bouw van de website.
Bij op- en afschalen adviseert de Adviesraad dat zorgvuldig te doen, met daarvoor voldoende
geschoold personeel en waar nodig met een ter zake kundige over betreffende problematiek.
Bij maatwerk beoordelen op dient niveau wordt veel data verzameld. De Adviesraad vraagt zich
af hoe dit past in verlagen van administrabeve druk en welke parbj belast wordt met de
registratie, opslag, rapportage en interpretatie van deze data. (dit geldt ook voor het kader bij
hoofdstuk c.1. speerpunt 6) En hoe rapportage hieruit zich verhoudt tot het CEO.
C Uitvoering
Ook de Adviesraad ziet een snelle toename van zorgaanbieders en begrijpt de zorgen over de
kwaliteit. De Adviesraad adviseert bij opstellen van de kwaliteitseisen waaraan zorgaanbieders
moeten voldoen samenwerking te zoeken, bijvoorbeeld met cliënten met
ervaringsdeskundigheid , beroepsgroepen en keurmerken.
Bij monitoren van kwaliteit en toezicht houden merkt de Adviesraad op dat bij een ZIN contract
de fraudegevoeligheid en monitoring beter zal verlopen als de dient inzicht heeft in welke hulp
de zorgaanbieder verplicht is te leveren. In Landerd staat dit (vaak) niet in de beschikking. Met
name binnen de gekozen bekostigingssystematiek kan de prikkel ontstaan zo weinig mogelijk te
leveren. Als de dient dan niet weet wat de leveringsafspraken in het contract zijn, zal de dient
dit niet melden.
De Adviesraad adviseert dat niet alleen zorgaanbieders en professionals bij het landelijke
klachtenpunt een melding kunnen doen, maar juist ook de dient. Bij klachten is er vaak schroom
omdat de dient zich afhankelijk voelt van de gemeente en van de zorgaanbieder (deze laatste
komt vaak letterlijk in het huis van de dient). Door een regionaal klachtenmeldpunt voor
cliënten wordt de schroom om te melden waarschijnlijk verlaagd, omdat het meldpunt op
afstand zit van de individuele beslisser en zorgaanbieder. Daarnaast is meteen inzichtelijk voor
de regio wat klachten van cliënten zijn en kan dat meegewogen in het inkoopproces, handhaving
en monitoring.
D ontwikkelingen en risico's
De Adviesraad herkent de genoemde ontwikkelingen met risico's. Een Clientervaringsonderzoek
en monitoring en sturing blijven, naar mening van de Adviesraad, van groot belang om te
toetsen dat er geen kwetsbare inwoners tussen wal en schip gaan vallen. Maar zeker ook
versteking van het informele netwerk en de preventie. De Adviesraad ziet nog geen concrete
uitwerking in dit beleidsstuk hoe men dit wil gaan bereiken. De Adviesraad adviseert dit wel
concreet te maken voor de lokale situatie en wil hierbij graag meedenken.
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Door het rapport: Op meerdere plekken in het beleidsstuk wordt gesproken over samenwerking met
zorgkantoren en wetten in het Sociale Domein zoals de WLZ en ZVW. De Adviesraad is met u van
mening dat samenwerking hier van groot belang is. En dat voorkomen wordt dat mensen bjdelijk
tussen wal en schip raken als nog niet duidelijk is onder welke wet de benodigde zorg verstrekt dient
te worden.
De Adviesraad verneemt graag uw reactie op de adviezen, verduidelijkende vragen en wordt
graag gevraagd verder mee te denken over de lokale implementatie van dit beleidsstuk.
In de hoop uw reactie te mogen ontvangen
teken ik namens de ASD
met de meeste hoogachting
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