SAMENWERKING

KERNGEGEVENS PEEL SAMENWERKING

in de PEEL
208.445

Op vele terreinen werken we met de andere Peelgemeenten - Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Asten
en Someren - samen: van werk en inkomen tot openbare orde en veiligheid, van zorg en ondersteuning
tot meer economische, ruimtelijke onderwerpen. Van lichte (afstemming, coördinatie) tot zwaardere
samenwerkingsvormen (gemeenschappelijke regelingen).
Onze Peelregio kent een goede traditie van afstemming en samenwerking en dat heeft ons sterker gemaakt.
Wij willen deze samenwerking voortzetten en versterken, mede vanuit het belang van de doorontwikkeling
van de digitale netwerkstructuur. Hier liggen goede mogelijkheden in Peelverband.

INWONERS

505,5
KM2

87.400
BANEN

18.270

VESTIGINGEN

ICT/ Bedrijfsvoering

• Gezamenlijk informatiebeleidsplan
• Doorontwikkeling digitale werkvormen ketensamenwerking/ zorginfrastructuur
• Hosting ICT
• Werving personeel

Veiligheid
• Kadernota Integrale Veiligheid Peelland/Helmond 2015-2018
• Projectmatige aanpak uitvoeringsprogramma:
- geweld
- woninginbraken
- overlastgevende jeugd en jeugdgroepen
- criminele jeugd
- verkeersveiligheid
- drank- en drugsoverlast
• Aanpak misstanden huisvesting arbeidsmigranten
• Programmatische aanpak ondermijnende criminaliteit
(met doorontwikkeling naar Peel Interventie Team)

Sociaal maatschappelijk

56,2
km2

Laarbeek

Gemert-Bakel

21.913

29.513 inwoners

• Uitvoering taken WMO, Jeugd en BMS op basis van lichte GR (DVO)
• Centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
(Veilig Thuis)
• Telefonische bereikbaarheid CJG
• Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters
• Invulling leerplicht
• Trajectregisseur bijzondere doelgroepen
• Nazorg van ex-gedetineerden
• Coördinatie volwasseneneducatie

123,3
km2

Helmond
90.000
54,8
km2

Deurne
31.765

118,4
km2

Economie en cultuur

Ruimtelijke ordening en water
• Peelnetwerk landelijk gebied
• Afstemming milieu (advisering rond ODZOB)
• Re-lining bestek, aanbesteding en directievoering door
IngenieursBureau Helmond
• Samenwerking in afvalwaterketen met Waterschap Aa en Maas
(gezamenlijke stuur- en projectgroep)
• Afstemming op Wabo- en GEO-gebied
• Oriëntatie op nieuwe omgevingswet
• GR reiniging BLINK

Asten

16.559
81,5
km2

• Regionale economische visie
• Economische agenda (incl. uitvoering) Agrofood
• Arbeidsmarktbeleid vanuit rol centrumgemeente arbeidsmarktregio
• Beleidsmatige afstemming en samenwerking bovenregionaal niveau
PACT Brabant (provincie), Brainport (People domein) en MRE
(Werkplaats arbeidsmarkt)
• Coördinatie laaggeletterdheid
• Regionale routestructuren voor Leisure (toerisme, recreatie)

71,3
km2

Someren
18.695

Werk en inkomen

• Uitvoering Participatiewet: GR openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant / De Peel

