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Aan de raad
Inleiding
Momenteel vindt een heroriëntatie plaats op het dienstverleningsmodel van Peel 6.1. Hierdoor is in
2015 geen nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) vastgesteld voor 2016. Omdat per 1-12016 de DVO 2015 is geëindigd liggen er nu geen formele afspraken onder de uitvoering van onze
zorgtaken door Peel 6.1. Omdat sprake is van een lichte gemeenschappelijke regeling, is een
raadsbesluit noodzakelijk.
Beslispunten
1. Toestemming te verlenen aan burgemeester en wethouders om de werkingsduur
van de lichte gemeenschappelijke regeling op het terrein van zorg met de gemeente
Helmond te verlengen tot 1 januari 2017 of tot een eerder tijdstip zoals eventueel
nader door partijen en Peel 6.1 overeen te komen;
2. Het advies van de Stuurgroep Peelsamenwerking (de zgn. ‘Paddenstoelennota’),
vastgesteld door alle Peelcolleges d.d. 5 maart 2013, nogmaals te bekrachtigen;
3. Kennis te nemen van de notitie ‘Doorontwikkeling gedecentraliseerde taken WMO,
Jeugd en BMS’, geagendeerd voor de gemeenteraad van Helmond d.d. 25 januari
2016.
Dit onderwerp komt aan de orde in:

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Beoogd effect
De zorgtaken op het gebied van Wmo, Jeugd en BMS kunnen in 2016 blijven worden uitgevoerd
door de lichte gemeenschappelijke regeling Peel 6.1.

Duurzaamheid
N.v.t.

Argumenten
1.1 De juridische en financiële onderbouwing van de uitvoering van de zorgtaken door Peel 6.1 is
per 1-1-2016 afgelopen, terwijl in de uitvoering sinds die datum nog geen veranderingen
hebben plaatsgevonden. Deze onderbouwing moet daarom worden verlengd.
De zes Peelgemeenten hebben eerder besloten hun taken op het gebied van de Wet
maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet, bijzondere bijstand, minimabeleid en
schuldhulpverlening (kortweg aangeduid als de zorgtaken) in gezamenlijkheid uit te voeren en
onder te brengen in een zelfstandige organisatie: Peel 6.1. Omdat Peel 6.1 op 1 januari 2015
nog niet operationeel was, is destijds besloten voor de tussenliggende periode een lichte
gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Gedurende die periode zouden de zorgtaken onder
de vlag van de gemeente Helmond worden uitgevoerd. De verwachting was dat deze taken
per 1 januari 2016 zouden worden ondergebracht bij Peel 6.1. Recente ontwikkelingen hebben
ertoe geleid dat die ingangsdatum verder naar achteren toe geschoven moet worden. De
tijdelijke adviescommissie Wmo, Jeugd en BMS van Peel 6.1 heeft de raden van de zes
peelgemeenten schriftelijk op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen. In het bijgevoegde
voorstel aan de raad over het verlengen van de lichte gemeenschappelijke regeling geven wij
een globale beschrijving van die ontwikkelingen.
Door het naar achteren schuiven van de ‘ingangsdatum’ van Peel 6.1 dreigt een lacune te
ontstaan in de samenwerking op het gebied van zorg. De lichte gemeenschappelijke regeling
(= de dienstverleningsovereenkomst) is op 1 januari 2016 afgelopen. De lichte
gemeenschappelijke regeling bevat in hoofdzaak de juridische en financiële onderbouwing van
de samenwerking. Het is daarom zaak dat dit ook na 1 januari 2016 ongewijzigd van kracht is.
De lichte gemeenschappelijke regeling voorziet in die mogelijkheid. Daartoe is een besluit van
het college en toestemming van de raad nodig.
1.2 De dienstverleningsovereenkomst kan tussentijds eenzijdig worden opgezegd met een
opzegtermijn van 2 maanden.
Daartoe is in de dienstverleningsovereenkomst het volgende artikel opgenomen:

Kanttekeningen
-

Vervallen “oude” regelgeving
-

Financiën
In de begroting is voldoende budget beschikbaar om de uitvoering door Peel 6.1 te continueren.
Net als in 2015 zal maandelijks op voorschotbasis geld beschikbaar worden gesteld en vindt
tevens maandelijks een afrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het
resultaat van 2015 is nog niet bekend, maar prognoses geven aan dat de uitvoering ruim binnen
de beschikbare budgetten heeft plaatsgevonden. De ontwikkeling van de budgetten wordt
maandelijks gemonitord.
Uitvoering
Het college van burgemeester en wethouders verlengt de dienstverleningsovereenkomst van
2015 zodat deze ook in 2016 van kracht is.

Bijlagen
1. Brief van de gemeente Helmond d.d. 6-11-2015;
2. Dienstverleningsovereenkomst met het college van B&W Helmond;
3. Paddenstoelennota d.d. 5-3-2013;
4. Notitie ‘Doorontwikkeling gedecentraliseerde taken WMO, Jeugd en BMS’, geagendeerd
voor de gemeenteraad van Helmond d.d. 25 januari 2016.
Ter inzage gelegde stukken
-
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