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Aan de raad
Inleiding
Helmond heeft als centrumgemeente met de Peelgemeenten afspraken gemaakt over de
uitvoering van preventie GGZ en verslavingszorg en preventie Huiselijk geweld. Daarnaast zijn er
afspraken gemaakt over de gezamenlijke financiering van stichting zelfhulpnetwerken. Deze
afspraken zijn vastgelegd in de lichte gemeenschappelijke regeling (GR) Regionaal Kompas. Deze
GR loopt af per 1 januari 2017.
Beslispunten
1. Aan burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de werkingsduur van
de lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas met de vijf andere
Peelgemeenten te verlengen tot 1 januari 2018.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in het Peelpoho Wmo/Jeugd op 22 september 2016.
De verlenging van de GR Regionaal Kompas is daar aan de orde geweest en akkoord
bevonden.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
De taken zoals verwoord in de GR Regionaal Kompas dragen bij aan de Wmo doelstelling:
“ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of
met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen
leefomgeving”. In het Beleidskader Sociaal Domein is nadruk gelegd op zoveel mogelijk
preventieve inzet, juist ook voor onze kwetsbare inwoners.
Beoogd effect
De samenwerking en uitvoering op het gebied van preventie GGZ, verslavingszorg, preventie
huiselijk geweld en stichting zelfhulpnetwerken voor 2017 te borgen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Argumenten

1.Gezamenlijke beleidsverantwoordelijkheid
De gemeente Helmond heeft vanuit haar rol als centrumgemeente een primaire rol op het
gebied van openbare geestelijke gezondheidszorg en het bevorderen verslavingszorg en
huiselijk geweld. Iedere gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor maatschappelijke
ondersteuning, waaronder de preventie en nazorg. De Peelgemeenten hebben gezamenlijk
afspraken gemaakt op deze beleidsterreinen en vastgelegd in een licht gemeenschappelijke
regeling Regionaal Kompas. Vanuit deze regeling maakt de gemeente Helmond subsidieafspraken met de volgende partijen.
- Stichting Zelfhulp Netwerk voor de bevordering van lotgenotencontact;
- Stichting Maatschappelijke Opvang voor de opvang van dak- en thuislozen, crisisopvang en
vrouwenopvang;
- GGZ voor bemoeizorg (mensen die behandeling nodig hebben maar via de reguliere weg
niet zijn te benaderen) en preventie van kwetsbare kinderen;
- LEVgroep voor de versterking van het lokale veld in het kader van huiselijk geweld en
kindermishandeling en de beschikbaarheid van een time-outwoning;
- Novadic-Kentron voor verslavingspreventie.
2. De werkingsduur van de GR voor het Regionaal Kompas loopt af per 1 januari 2017.
Het was de bedoeling om de samenwerking op deze beleidsterreinen vanaf 1 januari 2017
binnen Peel 6.1 te hebben vormgegeven. Gezien de ontvlechting van Peel 6.1 wordt verzocht
om de werkingsduur van de GR Regionaal Kompas voor de periode van 1 jaar te verlengen.
Deze verlenging biedt ons vervolgens de gelegenheid om in de eerste helft van 2017
gezamenlijk te bepalen hoe de samenwerking tussen de gemeente Helmond als
centrumgemeente en de Peelgemeenten op deze gebieden vanaf 1 januari 2018 wordt
vormgegeven.
3.Borging uitvoering taken 2017
Door gezamenlijk op te trekken is de uitvoering op dit gebied door onze partners vereenvoudigd,
omdat zij niet met de verschillende gemeenten aparte afspraken dienen te maken.
Diverse partijen hebben in hun subsidieverzoek over het jaar 2017 aan de gemeente Helmond
er wederom rekening mee gehouden dat zij ook taken dienen te vervullen voor de
regiogemeenten. Indien de GR nu afloopt, zullen de taken die verwoord zijn in de GR niet
ongewijzigd voortgezet kunnen worden en moeten alle Peelgemeenten met genoemde partijen
nog vóór 1 januari 2017 afzonderlijk afspraken maken. Dit is niet haalbaar en bovendien niet
wenselijk voor onze subsidiepartners. Met de voortzetting van het GR Regionaal Kompas 2017
wordt de subsidiëring en uitvoering van genoemde maatschappelijke taken aan onze partners
op regionaal niveau in 2017 veilig gesteld.
4.Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de gemeenteraad het college
toestemming te geven tot het verlengen van de werkingsduur van de GR Regionaal Kompas.
Het college is vervolgens bevoegd tot het verlengen van de GR Regionaal Kompas. Inhoudelijke
afstemming over resultaatafspraken en verantwoording vindt op bestuurlijk niveau binnen het
Peelpoho plaats. De gemeenteraad wordt vervolgens in de tweede helft van 2017 geïnformeerd
over de vormgeving van de samenwerking op genoemde beleidsterreinen met ingang van 1
januari 2018.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Vervallen “oude” regelgeving
Niet van toepassing

Financiën
De kosten binnen de GR Regionaal Kompas kunnen binnen de begroting worden gedekt.
Voor de uitvoering van de taken op het gebied van preventie GGZ, verslavingszorg en
preventie huiselijk geweld zoals vastgelegd in de GR Regionaal Kompas ontvangt de
gemeente Helmond middelen via de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang (MO)
en Vrouwenopvang (VO). Daarnaast zetten de gemeente Helmond en de regiogemeenten
reguliere Wmo-middelen in t.b.v. de realisatie van het vastgestelde beleid van het Regionaal
Kompas. De middelen voor het Regionaal Kompas zijn in de begroting 2017 opgenomen en
als volgt onderverdeeld:

Gemeente

Preventie GGz en
verslavingszorg

Preventie Huiselijk
geweld en Zelfhulp

Totaal

Gemert-Bakel

€ 15.245
FCL 6714112/42440

€ 25.644
FCL 6663110/42440

€ 40.889

Uitvoering
De centrumgemeente Helmond maakt - op basis van de Algemene Subsidieverordening
Helmond 2009 - met de gesubsidieerde instellingen afspraken over de te behalen resultaten en
de verantwoording daarvan. De gemeente Helmond is verantwoordelijk voor de afstemming van
de resultaatafspraken en verantwoording met de regiogemeenten. Daarnaast is in het Peelpoho
Wmo besloten om het onderwerp GR Regionaal Kompas 2017 tijdig in 2017 te agenderen om
gezamenlijk te bepalen welke onderwerpen nog actueel zijn en welke nieuwe onderwerpen zich
lenen voor afstemming zoals de aanpak van verwarde personen. Daarbij zal ook de afstemming
plaatsvinden over de invulling van de samenwerking per 1 januari 2018.

Bijlagen
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Kompas Peelregio 2014-2017

Ter inzage gelegde stukken
Niet van toepassing
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