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Bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Mook en Middelaar 
Datum: 30 januari 2020 
Tijd: 19.00 uur – 21.00 uur 
Locatie: De Wieken, Molenhoek 
 
Aanwezig 
namens de ASD:  De heer F. Dracht, voorzitter 
    De heer F. Baumann 
               Mevrouw C. Boekholt 
       Mevrouw M. van Eekelen-Wasser 
      De heer H. van Herwijnen 

De heer T. Hoeben  
De heer G. Megens   
Mevrouw L. Möller 

      De heer J. Moormann 
     
Notulist:   Mevrouw J.P. Kerkhof, bureau Stand-by 
 
 
  Verslag:  

 
 

1. Opening  
 
Erik Dracht opent de vergadering en heet iedereen welkom. Namens de ASD verrast hij 
Petra met een bos bloemen als blijk van waardering voor haar werk en voor haar betrokkenheid bij 
de ASD. Petra bedankt de ASD voor dit mooie gebaar. 
 
2. Vaststellen agenda en mededelingen 
 
Erik meldt dat het overleg met de wethouder niet heeft plaatsgevonden. Onder dit agendapunt 4 
komt het Rooster van aftreden aan de orde. 
De werkgroep VN-verdrag heeft een advies opgesteld. Dit wordt geagendeerd als agendapunt 5,  
de overige agendapunten worden doorgenummerd. 
 
De bijlagen bij agendapunt 2 zijn ter informatie. 
Hans verwijst naar het raadsmemo inzake Implementatie Wet verplichte GGZ. Het college geeft 
hierin aan dat geen extra ambtelijke capaciteit wordt vrijgemaakt, omdat het naar schatting om 
enkele gevallen per jaar zou gaan. In het kader van toegang en bereikbaarheid van zorg vindt hij dit 
een aandachtspunt voor de ASD.  
Afgesproken wordt dat het DB dit zal bespreken in het overleg met de wethouder. 
 
Fred heeft gesproken met Willem Donders over de nieuw op te stellen nota Minimabeleid. Op zijn 
verzoek is afgesproken is dat hij niet actief deelneemt aan het opstellen van beleid, maar wel wordt 
meegenomen in het proces en vanaf de zijlinie zal meedenken. 
 
Erik en Mimi hebben input geleverd voor de evaluatie van het beleidsplan Sociaal Domein. Het 
nieuwe beleidsplan wordt 5 februari ter advisering naar de ASD verstuurd. De gemeente heeft de 
ASD verzocht om begin maart advies uit te brengen, dat is kort dag. Erik heeft gewezen op de 
termijn van 6 weken voor adviesvorming en aangegeven dat de ASD zal proberen om eerder te 
adviseren, mede omdat het beleidsplan Sociaal Domein het domein betreft waarover de ASD 
adviseert. 
 
Het regionaal overleg ASD’s Rijk van Nijmegen is op 17 februari: Ton en Hans gaan hier naartoe. 
Het regionaal overleg ASD’s Noord-Limburg is op 12 maart: Erik gaat hier naartoe. 
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3. Vaststellen verslagen 10 oktober, 28 november en 17 december 2019 + bijwerken actielijst 
 
De verslagen van 28 november en 17 december betreffen de beleidssessies. Deze komen onder 
agendapunt 6 aan de orde.  
 
Het verslag van 10 oktober 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt bijgewerkt. 
Petra zal Fred het artikel toesturen over het vrijwilligersvervoer in Heumen. 
 
4. Rooster van aftreden 
 
Volgens het Rooster van aftreden is Erik herbenoembaar. Hij stelt zich voor een tweede termijn 
verkiesbaar. Erik wordt unaniem herbenoemd. 
 
Afgesproken wordt dat een jaar voor definitief aftreden actie wordt ondernomen voor opvolging. 
 
5. Advies inzake VN-verdrag 
 
Hans geeft aan dat de VN-commissie zich 1,5 jaar heeft bezig gehouden met de mogelijkheden van 
implementatie van het VN-verdrag in de gemeente Mook en Middelaar. En die klus is nog lang niet 
geklaard, de werkgroep blijft actief. Vanuit de gemeente heeft Hanneke Klaassen deelgenomen aan 
de werkgroep. De samenwerking is bijzonder goed bevallen.  
De werkgroep is gestart met het invullen van een kruistabel. Die is gaandeweg uit beeld geraakt, 
maar wordt weer opgepakt in de volgende fase. Na een oproep van de werkgroep via diverse 
kanalen zijn 9 inwoners met een beperking geïnterviewd. Dat is niet veel, maar zij hebben wel een 
bijdrage geleverd aan de adviesvorming. De oproep voor input vanuit die doelgroep blijft van kracht. 
Hanneke probeert dit te stimuleren vanuit haar netwerk. 
 
Hans benadrukt dat Hanneke geen deel heeft gehad aan het opstellen van het preadvies. Hanneke 
zelf is altijd duidelijk geweest over haar rol als ambtenaar en de rol van de ASD. Zij heeft benadrukt 
dat zij de werkgroep ondersteunt en faciliteert, maar geen rol neemt in de adviesvorming. 
 
Erik wijst op de bijzondere en waardevolle samenwerking met de gemeente op dit thema. Hanneke 
heeft de werkgroep vanuit haar kennis en kunde ondersteund en de ASD helpt Hanneke om dit 
onderwerp verder te krijgen binnen de gemeente. Het onderwerp én de samenwerking met de 
gemeente in beleidsvorming is de moeite waard om over te publiceren. Dit wordt geparkeerd tot het 
college heeft gereageerd op het advies. 
 
Het preadvies wordt besproken en op onderdelen aangepast. Aan de door de gemeente op te 
stellen Inclusie agenda zal ook een kostenplaatje hangen. Het college zal daarom worden gevraagd 
om ruim voor de begrotingsbespreking 2021 de Inclusie agenda op te stellen, zodat deze kan 
worden meegenomen in de (meerjaren)begroting. 
De werkgroep zal het advies aanpassen en voor tekstuele check naar Erik en Petra sturen. Petra 
zorgt voor verzending naar het college. 
 
Fred legt de overige ASD-leden de vraag voor in hoeverre de ASD een uitvoeringsorganisatie mag 
zijn. Na enige discussie is men het erover eens dat de ASD geen uitvoeringsorganisatie is van de 
gemeente. De ASD kan wel uitvoerend zijn op eigen initiatief, bijvoorbeeld als het gaat om het 
benaderen van inwoners e/o organisaties ten behoeve van adviesvorming. 
 
6. 2e vervolgsessie evaluatie ASD 
 
De verslagen van 28 november en 17 december 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.  
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Van Hanneke is de planning adviesaanvragen 2020 ontvangen. 
De ASD besluit om in 2020 te adviseren over: 
- evaluatie beleidsplan Sociaal Domein : Erik, Mimi 
- evaluatie Minimabeleid   : Fred 
- CEO sociaal domein   : Fred, Erik 
- lokale aanpak implementatie VN-verdrag : werkgroep VN-verdrag 
 
Het DB zal in het overleg met de wethouder navragen in hoeverre de ASD nog invloed heeft op de 
nieuwe Wet inburgering en het regionaal plan Beschermd wonen. 
 
De huidige commissies van de ASD zijn: 
- Participatie en Werk & Inkomen: Fred, Ger 
- Wmo: Ton, Mimi, Joop 
- Jeugd: Erik, Loekie 
- Mantelzorg: Hans, Mimi 
- Vervoer: Fred 
- VN-verdrag: Hans, Loekie, Cis, Joop (en Hanneke) 
 
Vanuit de ASD wordt opgemerkt dat er ook een commissie zou moeten zijn die zich buigt over 
profilering van de ASD / meer contact krijgen met inwoners. Petra Poulissen heeft eerder 
geadviseerd om zich als ASD voor te stellen aan inwoners via een ontmoeting in het LOP. 
Cis en Mimi gaan hier over nadenken. Dit keert terug in de volgende vergadering.  
 
7. Rondvraag 
 
 Joop verwijst naar de leegstand in het winkelcentrum in Molenhoek. 

- Hans geeft aan dat de leegstand aandacht heeft in het kader van seniorvriendelijke gemeente. 
 Op verzoek van de ASD zal Petra de ASD-pagina op de gemeentelijke website laten 

actualiseren. 
 

8. Sluiting 
 
Erik bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 20.50u. 
 

 
De volgende vergadering is op: donderdag 5 maart 2020, 19.30u in ’t Môks Café, Mook.  
Agenda o.a.: Advies evaluatie beleidsplan Sociaal Domein, terugkoppeling overleg met wethouder, 
profilering ASD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: actielijst 
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ACTIELIJST: 
 
Actienr. Actie        Door  Gereed 
19-08  Overzicht soorten vervoer in regio, bespreken met GB FB,HvH .. 

20-01  Overleg met wethouder:         DB 
   - geen extra ambtelijke capaciteit voor Wet verplichte GGZ 
   - invloed ASD inz. advies over nieuwe Wet inburgering  
      en het regionaal plan Beschermd wonen 

20-02  Preadvies evaluatie beleidsplan Sociaal Domein  ED, MvE <05-03-20 

20-03  Artikel over VN-verdrag en samenwerking gemeente         tzt 

20-04  Advies VN-verdrag: 
    - advies aanpassen          HvH       zsm 
    - redactionele check, verzenden    ED, secr. 03-02-20 

20-05  Profilering ASD      CB, MvE <05-03-20 

20-06  Actualiseren ASD-pagina website        secr. feb. ‘20 
 
 

 
 
Oproep a. allen:  
- gelegenheidsleden voordragen die met hun kennis en kunde de commissies kunnen  
  ondersteunen 
 
 
Aandachtspunten: 
- beschermd wonen naar begeleid wonen in de wijk 
- contact met de politiek 
- communicatie richting achterban 
 
 
Stukken per post aan: Mimi van Eekelen, Joop Moormann, Fred Baumann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergaderdata 2020: 30/1, 5/3, 16/4, 4/6, 9/7, 3/9, 8/10 en 26/11. 


