VERSLAG Overleg Klankbordgroep (KBG) Peelsamenwerking WMO/Jeugd/BMS
Datum:

maandag 24 april 2017

Tijd:

20:00-22:00 uur

Locatie:

gemeentehuis Asten

Aan:

leden KBG 5 Peelgemeenten, Bedrijfsbureau Peelsamenwerking

Van:

M. van Erp

Ter info aan: griffiers, gemeenteraden (via griffiers), colleges (via secretarissen)
NR.

Onderwerp
Aanwezig
voorzitter
M. Meertens (secretaris gemeente Laarbeek)
Peelgemeenten
H. Woltring (directeur)
leden
J. Bankers (Asten), R. Beniers (Asten), H. Verkampen (Gemert-Bakel), , J. Gruijters (Laarbeek),
J. Feijen (Someren), A. Nagel-Maas (Someren)
Secretaris
M. van Erp (griffier Asten)
Afwezig
C. Arts-van der Heijden (Deurne), B. Munsters (Deurne), F. Biemans (Laarbeek), H. Giebels
(Gemert-Bakel)
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Opening en Mededelingen
Mevrouw Meertens heet de aanwezigen van harte welkom bij dit extra overleg.
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Aanleiding overleg
Mevrouw Nagel geeft aan dat vragen over de communicatie en informatie over de begroting
Peelgemeenten voor haar aanleiding zijn geweest om de klankbordgroep bijeen te roepen. Zij
heeft last van gemiste transparantie.
De heer Bankers geeft aan dat de raad van Asten een amendement over de kadernota
Peelgemeenten heeft aangenomen; in de klankbordgroep van 6 maart is niet gesproken over de
begrotingsinformatie die op 22 maart op de raadsledenbijeenkomst in Lierop is gepresenteerd.
De heer Woltring geeft aan de gevoelens vanuit de klankbordgroep goed te begrijpen; de
gegevens waren echter op 6 maart nog niet beschikbaar. Hij merkt op de informatie in de pers
over de hogere kosten van peelsamenwerking niet prettig te vinden.
Mevrouw Nagel geeft aan dat de wens om de samenwerking te laten slagen en goed te
communiceren voor haar centraal staat in dit overleg.
De heer Woltring geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de verschillen
tussen businesscase, bedrijfsplan, DVO Helmond en begroting 2017. Deze presentatie is
voorbereid voor behandeling in de diverse commissies.

NR.

Onderwerp
Er volgt een korte gedachtewisseling over o.a. overdracht Peel 6.1, structurele formatiekosten,
noodzaak van een post onvoorzien en verantwoording achteraf. Informatie hierover voor de
raden is in de toelichting bij de begroting opgenomen.
Vanuit de klankbordgroep wordt aangegeven dat het wenselijk is om de raden jaarlijks te
informeren over bijv. de formatieve ontwikkeling en post onvoorzien. Naar verwachting zal er
2x per jaar een managementrapportage beschikbaar zijn.
Mevrouw Meertens hoopt op het vertrouwen in de uitvoering van de ambities en de filosofie van
de samenwerking. Mevrouw Nagel benadrukt dat dat er is, en dat zij juist daarom liever aan de
voorkant over onduidelijkheden communiceert. De heer Bankers ziet de GR als belangrijk
vehikel voor mogelijk verdergaande samenwerking, en juist daarom is van belang dat er
vertrouwen is in de organisatie.
De heer Woltring kan objectief stellen dat de dienstverlening substantieel goedkoper is dan in
de vorige samenwerking, dat deze conform de ambitie dichter bij de inwoners is georganiseerd,
en dat 2017 een doorontwikkelingsjaar is, met name op het terrein van de jeugdzorg. Hij
herhaalt het aanbod om in alle commissies bij de behandeling van de begroting een toelichting
te presenteren.
De heer Verkampen heeft 99% vertrouwen in de uitvoering. De heer Gruijters onderschrijft dit,
hij herhaalt zijn complimenten van de raadsledenbijeenkomst voor het goede en harde werken
door de peelorganisatie. De opzet van de samenwerking is geslaagd qua inhoud en nieuwe
manier van werken, de beelden bij de begrotingen verdienen toelichting.
De klankbordgroep stelt voor om de raden van informatie te voorzien bij het amendement zoals
in dit overleg is besproken. De heer Woltring merkt op dat er vandaag vanuit het DB ook een
nieuwsbrief Voortgang dienstverlening Peelgemeenten is aangeboden aan de raden.
Mevrouw Van Erp doet een voorzet namens de klankbordgroep.
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Jaarplanning 2017
De klankbordgroep laat de ambtelijk voorgestelde extra datum van woensdag 5 juli
(bijeenkomst gemeenteraden Gemert-Bakel) vervallen. Op 19 juni kan worden bezien of
wijziging van onderstaande planning noodzakelijk is.
Het voorstel om op 19 juni de mogelijkheden van sturingsinformatie voor raden te bespreken
wordt overgenomen.
Klankbordgroep

gemeenteraden

Maandag 19 juni Deurne
Maandag 2 oktober Asten
4

woensdag 1 november Gemert-Bakel

Rondvraag en sluiting
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag, onder dankzegging van ieders aanwezigheid sluit
de voorzitter de bijeenkomst.
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