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1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
2. Openen commissievergadering, mededelingen en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
3 a Vaststellen conceptverslag d.d. 30 maart 2017
Naar aanleiding van punt 6 wordt gevraagd hoe het zit met de communicatie na 1 april.
Senzer heeft het opgepakt. Er is nog wel een achterstand, en die wordt nu ingelopen.
Lokale Realisten vraagt waarom niet naar cliënten gecommuniceerd is bij wie ze nu moeten
zijn? Wethouder Bevers zal daar een melding van maken, kijken of ze daar nog iets mee
kunnen bij Senzer en de Peelgemeenten.
b Lijst met toezeggingen.
Geen opmerkingen.
c Termijnplanning
Geen opmerkingen.
4. Informeren
4 a Kennismaking adviesgroep Sociaal Domein
VERDAAGD / VERPLAATST (naar commissievergadering 22 juni).
4b Stand van zaken Passend Onderwijs in Gemert-Bakel
Presentatie door Annemie Martens. Deze is op de gebruikelijke wijze voor u beschikbaar
gesteld.

Er wordt gevraagd hoeveel kinderen zorg nodig hebben. Lichte zorg en zwaardere zorg is
een onderscheid. Die cijfers kunnen waarschijnlijk wel opgezocht worden.
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van het
college.
Toezeggingen
Cijfers over leerlingen in Gemert-Bakel met zorg in beeld brengen indien mogelijk.
4 c Respijtzorg (initiatief logeerhuis)
Brigitte van Bladel geeft een toelichting over het logeerhuis.
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van het
college.
Toezeggingen
-5 Overleg
5 a Eigen bijdrage WMO
Procesconclusie
Overleg was voldoende. Onderwerp in handen stellen college.
Opinies (per partij weergegeven)
Wethouder Bevers geeft een toelichting. 33% van de mensen moet een eigen bijdrage
betalen. Vanuit de Peel hoeven we geen initiatief te verwachten, dus als we iets willen
moeten we het zelf doen. Als mensen problemen hebben bij het betalen van de eigen
bijdrage, dan kunnen we als gemeente de hardheidsclausule toepassen. Er zijn twee
groepen: mensen die niet willen betalen en mensen die niet kunnen betalen.
De dagbesteding loopt terug en de vraag is dan waardoor dat komt. Het zijn dus
waarschijnlijk niet maar heel weinig mensen die er last van hebben of problemen mee
hebben.
Vanuit de dagbesteding proberen om inzichtelijk te krijgen of er mensen afhaken in verband
met de eigen bijdrage. Beginnen met waarom mensen weg zijn bij dagbesteding en hoeveel
mensen dat zijn. Ook aandacht aan schenken in media, om ervoor te zorgen dat we zoveel
mogelijk signalen verzamelen.
PvdA merkt op dat zij die motie van Helmond ook wil. Ook al is het maar een jaar.
CDA wil het geld wel op de juiste manier inzetten en dat het bij de juiste mensen terecht
komt.
De voorzitter stelt voor om de proef in Helmond te volgen en dan kijken of dat en succes is.
Welke effecten heeft dat voor toekomst? En dan bepalen of het in Gemert-Bakel ook moet
gebeuren. De commissie is het daar mee eens.
De commissie wil geen mensen in de kou laten staan omdat ze het zich financieel niet
kunnen veroorloven.
Wethouder Bevers wil kijken of we het voorstel van Helmond om kunnen rekenen naar
Gemert-Bakel. Voor een algemene voorziening. De voorzitter merkt op dat de voorziening
met maatwerk er dan ook bij moet.
Remco Groenendal zegt dat we proberen om de informatie zo snel mogelijk boven tafel te
krijgen, maar we zijn afhankelijk van anderen voor de gegevens. Proberen volgende

commissie, maar dat is niet zeker.
Toezeggingen
Gegevens over of mensen geen gebruik meer maken van dagbesteding vanwege eigen
bijdrage verzamelen.
6 Voorbereiden raadsadvies
6. a Ondernemingsplan Senzer
Procesconclusie
 Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling:
Bespreekstuk
Opinies (per partij weergegeven)
Wethouder Bevers merkt op dat de door Lokale Realisten gestelde vragen nog niet zijn
beantwoord. Ze zijn doorgestuurd naar Senzer en we proberen zo snel mogelijk te
antwoorden.
Dorpspartij vindt dat er goede dingen in staan, ze heeft een paar kritische punten:
Armoedeval. Doordat mensen gaan werken, vervallen toeslagen en daardoor hebben ze
lager inkomen. Daar moet iets voor opgenomen worden. Arbeidsvermogen: mensen boven
30% moeten terug in traject richting betaald werk. Dat geldt ook voor mensen van 60 jaar en
ouder. Je kunt niet zeggen dat zij allemaal richting betaald werk moeten. Dat heeft veel
consequenties. Maatwerk, anders vallen mensen buiten de boot.
CDA is positief over deregulering en over financiën. Kritiekpunt is het vrijwilligerswerk. Die
mensen moet je niet dwingen aan het werk te gaan. Dat werkt demotiverend. Mensen die de
kantjes er vanaf lopen, die moet je aanpakken. De omgekeerde toets vindt zij prima. CDA
kan zich vinden in de zienswijze, met een aanpassing over het vrijwilligerswerk.
PvdA merkt op dat een aantal dingen al gezegd is. Over de voortijdig schoolverlaters vindt zij
dat mensen snel naar werk moeten en dat eerst ingezet moet worden op school afmaken. Er
staat sowieso weinig over scholing in, dat mist ze, bv. omscholing. Voor statushouders vindt
zij dat zij eerst een basis qua taal moeten hebben, voordat ze taal leren op werkplek.
Reactie wethouder Bevers:
CDA en Dorpspartij zeggen dat mensen met een bepaalde beperking niet koste van kost
naar betaald werk moeten worden. In de zienswijze passen we die zin aan. Zin toevoegen
met de volgende strekking: er zijn inwoners die niet of nauwelijks teruggeleid kunnen worden
naar werk, maar in het vrijwilligerswerk blijven hangen. Deze mensen moeten niet dusdanig
onder druk komen te staan en zou je niet altijd hoeven te verplichten tot sollicitatie. Daarin
moet ruimte voor maatwerk zijn.
Met de opmerking over schoolverlaters is hij het eens. Mensen weer naar school is
belangrijk, ROC is nu ook partner in het werkbedrijf. Opleidingen die aansluiten op de vraag
uit de markt. Omscholing: daar is budget voor bij de participatiecoaches. Statushouders: Het
is en en: werken aan inburgering en integratie en de taal en het werk is een surplus.
Armoedeval: dat hebben we geprobeerd aan te geven. We krijgen de signalen niet vanuit
Senzer. We moeten daar naar kijken, want een uitkering mag geen belemmering zijn om te
gaan werken. We willen eerst weten of dat hier voor komt. Als we die duidelijkheid hebben,
dan delen we die informatie.
Dorpspartij vraagt naar schoolverlaters, de nuggers: wat dat betekent financieel qua dekking
(hebben geen uitkering en geen werk).
Wethouder Bevers laat weten dat dat landelijk een heel groot hiaat is. Die groep zit niet in
participatiewet. Deel van de reserve van Senzer is ervoor aangewend . Dit is een landelijk

probleem en we blijven het landelijk aankaarten. Praktijkschool mensen krijgen van ons
zonder meer urgentie.
Toezeggingen
Aanpassing als nieuw concept zienswijze uitwerken en via de Griffie laten lopen om als nog
bij de stukken te voegen. In de raad kan dan direct besproken/besloten worden de
voorgestelde aanpassing over te nemen.
7 Vragen commissieleden niet geagendeerde onderwerpen
Lokale Realisten stelt vragen over de GR Peelgemeenten.
- Dhr. Woltring wil aan de hand van een presentatie een toelichting geven. Is deze
alleen bedoeld voor de commissie AZ? En wanneer is deze presentatie? De
voorzitter zegt dat het eraan ligt welke commissie behoefte aan een presentatie.
Vanuit financiën niet, maar wel over de inhoud. De Commissie vraagt om hem uit te
nodigen over het functioneren en algemene manier van werken.
- Verder staat er in het verslag dat de heer Verkampen 99% vertrouwen heeft in de
uitvoering. Is dat op persoonlijke titel? De voorzitter zegt dat hij ook in de
klankbordgroep zit. Hij heeft 99% vertrouwen in de uitvoering, dat heeft hij als
klankbordgroep-lid uitgesproken namens de raad.
Er wordt opgemerkt dat de communicatie vanuit de Peel beter moet, want nu mist de
gemeenteraad informatie.
Lokale Realisten vraagt waar de uitbreiding van het budget voor ambulancezorg voor is. Het
bleek uit de presentatie dat ambulanceverpleegkundigen lastig aan te trekken zijn. Worden
dat goed gekwalificeerde mensen, horen wij dat van de GGD?
Wethouder Bevers laat weten dat de GGD nu aan het nadenken is hoe dat vorm te geven
omdat ze wel de certificering moeten hebben. Dus de mensen zullen goed gekwalificeerd
zijn.
Lokale Realisten vraagt of de decentralisatie van het rijks vaccinatie programma en
problematiek m.b.t. werkdruk en takenpakket JGZ, en publieke gezondheid statushouders
verder geduid kan worden? En is het nog onduidelijk hoeveel financiële consequenties dat
met zich mee brengt?
Wethouder Bevers laat weten dat de decentralisatie van de vaccinaties budgettair neutraal
gaat. Het aantal mensen dat hun kind laat vaccineren loopt terug, dus moet er meer aan
preventie gedaan worden. Budgettair is dat geen probleem. Wat betreft de werkdruk en
taken pakket JGZ: zitten aan taks, kijken hoe de werkdruk af kunnen laten nemen, externe
begeleiding op gezet om te kijken hoe te verschuiven. De publieke gezondheid
statushouders, dat is om ervoor te zorgen dat statushouders gescreend zijn, en het aantal
fluctueert. Staan rijksvergoedingen tegenover. Kan binnen de budgetten opgevangen
worden.
PvdA heeft signalen dat er momenteel weinig toegankelijkheid is voor mensen in speciale
zorg tot de Bunker: Diomage mensen krijgen nu moeilijker toegang, dat ze niet meer welkom
zijn. Weet de wethouder dat? Zo niet, kan hij dan zijn oor te luisteren leggen.
Wethouder Bevers komt er later op terug, in de volgende commissie. Er is niet specifiek
afgesproken dat de inloop blijft. Er moest een passende oplossing komen dat de mensen
niet op straat staan, dat is afgesproken.
8 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum
Rdscie.

Toezegging

23-6-2016

De leefbaarheidsagenda
zou op internet geplaatst
worden, dat lukt niet met
de nieuw website. Kan dat
nu wel, nu er geld over is?

20-10-2016

Het college heeft
toegelicht wat de oorzaken
zijn voor ontheffing van de
sollicitatieplicht in GemertBakel. Toegezegd is uit te
zoeken waarom de
gemeente afwijkt van de
andere gemeenten.
Wat heeft beleid
opgeleverd? Bekijken of
dat via stage of afstuderen
inzichtelijk gemaakt kan
worden.
Terugkomen als er inzicht
te geven is in aantal
zorgmijders

24-11-2016

24-11-2016

Afgedaan ja/nee
25012017 We verzamelen de relevante informatie over
de ontwikkelingen in de verschillende dorpen waar de
gemeente een rol heeft t.b.v. de integrale dorpsagenda
en bieden die aan, aan de verschillende besturen van de
dorpsoverleggen. Het betreffende dorpsoverleg beslist
wat wel en niet in een bepaalde kern op de eigen website
wordt gepubliceerd. Er is niet gekozen voor één centrale
publicatie van de integrale dorpsagenda op de
gemeentelijke website. Het dorp Gemert wordt voorzien
van info via de reguliere stroom van persberichten in de
lokale en regionale media. De gemeentelijke website
verzorgt wel centraal de beschikbare statische
sociaaleconomische informatie, die meestal alleen
beschikbaar is voor de hele gemeente: https://gemertbakel.incijfers.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home
. Met de opgave wijkfoto van de programma-opgave
sociale innovatie wordt dit aangevuld met de beschikbare
gegevens per kern of wijk.)
De vraag wordt door de wethouder aan de orde gesteld
bij het werkbedrijf. Tot dusver ligt de focus van het
werkbedrijf op het doorleiden naar werk. Vandaar dat de
gegevens nu niet per direct zijn te verstrekken. In overleg
met het werkbedrijf Senzer wordt een b en w info
georganiseerd in het tweede kwartaal om meer inzicht te
verschaffen.
We zoeken naar inzet van studenten voor dit doel.
Tevens wordt voor dit doel een trainee ingezet.

Einde 1e kwartaal 2017 komt er vanuit de
Peelsamenwerking een notitie met scenario’s. De
scenario's zijn nog niet beschikbaar. In de

Afgedaan

Afgedaan

23-2-2017

23-2-2017

23-2-2017

30-3-2017
30-3-2017

Agp 4b vaststellen
verordening adviesraad /
cliëntenparticipatie: 1.
Voorstellen van de nieuwe
leden aan de
raadscommissie. 2.
Nagaan of artikel 9 lid 5
van de verordening juist is
geredigeerd
Agp 4c Plan van aanpak
BUIG: Het college gaat na
op welke wijze het
rendement van de
maatregelen, gericht op
uitstroom, in beeld
gebracht kan worden.

Agp 6 Toelichting over de
actuele
afhandelingstermijnen
Peel
samenwerkingsorganisatie
Laten weten wat de pilot
vanuit het Rijksbeleid
inhoudt (GGD)
Wat is de stavaza van het
voorstel van de
Werkplaats Wonen?

adviescommissie (13/4) heeft wethouder Bevers hier
aandacht voor gevraagd.
1. de nieuwe leden komen zich op 11 mei voorstellen. 2.
tekst is aangepast met een erratum

Afgedaan

Senzer is bezig voor de gemeenten die een
overschrijding op de BUIG middelen hebben groter dan
5%, de realisatie conform plan van aanpak te
rapporteren. Dan hebben we de realisatie op niveau van
Plan BUIG. Deze realisatie komt tot stand door de
verschillende maatregelen die gezamenlijk leiden tot
bepaalde ontwikkelingen. Gemert-Bakel heeft geen
overschrijding > 5% en derhalve wordt hierop op dit
moment geen actualisatie toegepast. Dit kunnen we
oppakken. Gezien de prioriteit t.o.v. de andere
gemeenten kan Senzer dit gereed hebben over enkele
weken. Het zijn vooralsnog handmatige exercities op
onze gegevens die Senzer uit SSD haalt.
Naar verwachting is de info 30/3 beschikbaar voor de
commissie. De vraag is uitgezet bij de
uitvoeringsorganisatie. We kunnen deze informatie niet
zelf uit het systeem halen. 13/4 heeft wethouder Bevers in
de adviescommissie dringend verzocht om rapportages.

Mail 5 april 2016 naar raads- en commissieleden vanuit
Jan Bevers: De gemeente Gemert-Bakel heeft een opzet
ontvangen van de werkplaats wonen. De gemeente
Deurne heeft er voor gekozen deze voor te leggen aan
haar gemeenteraad. Vanuit het college van Gemert-Bakel
volgt geen reactie. Dit standpunt is gebaseerd op de
uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd: Het betreft

afgedaan

30-3-2017

Respijtzorg agenderen
voor commissie.

30-3-2017

Onderwerp
dorpsondersteuners
agenderen, nadat Remco
Groenendal met hen
gesproken heeft.
Eigen bijdrage Wmo
agenderen voor
commissie.

30-3-2017

11-5-2017

11-5-2017

11-5-2017

Naar cliënten
communiceren bij wie ze
nu moeten zijn. Wethouder
Bevers zal daar een
melding van maken, kijken
of ze daar nog iets mee
kunnen bij Senzer en de
Peelgemeenten.
Cijfers over leerlingen in
Gemert-Bakel met zorg in
beeld brengen indien
mogelijk.
Gegevens over of mensen
geen gebruik meer maken
van dagbesteding

een werkplaats van alle betrokken partijen, het is niet
politiek en er worden geen besluiten genomen. Hiermee
is het een initiatief dat door partners samen gedragen
wordt en gebaseerd is op inhoudelijk relevante thema's. U
heeft als gemeenteraad aangegeven wel voor
samenwerking en inhoudelijke afstemming te zijn, maar
niet voor een regionaal woonbeleid. Dit laatste wordt nu
geïnitieerd en sluit aan bij deze wens. Wanneer er vanuit
de werkplaats wonen besluiten worden gevraagd aan de
gemeenteraad van Gemert-Bakel, bereiden wij deze
langs die gekozen beleidslijn voor.
De RIN n.a.v. de motie mantelzorg is 11/4 besproken in
het college en is verzonden. In hoeverre het nog
noodzakelijk is om het onderwerp te agenderen kan de
agendacommissie bepalen.
13/4 heeft overleg plaatsgevonden met
dorpsondersteuners uit de kleine kernen. Op korte termijn
vindt ook een overleg plaats met de dorpsondersteuners
van Gemert en Bakel.
Zodra de peelgemeenten scenario's beschikbar hebben
wordt het onderwerrp geagendeerd. 13/4 heeft wethouder
Bevers hier tijdens de adviescommissie nogmaals
aandacht voor gevraagd.

afgedaan

11-5-2017
11-5-2017

vanwege eigen bijdrage
verzamelen.
Aanpassing concept
zienswijze Senzer.
Toegankelijkheid Bunker
voor mensen van
Diomage? Komen we in
de volgende commissie op
terug.

