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Thijs van den Elsen, Rick van Kessel, Fons Verhees
Henk van Eck, Marc Cruyssen
Truus van Dijk, Anne van den Nieuwelaar
Marius Vos, Therese van den Eventuin
Rick Faas, Gertie van Els

Collegeleden
Wilmie Steeghs, Inge van Dijk (wethouders)
Ambtelijke vertegenwoordiging namens college
Remco Groenendal, Ingrid van Geffen
Andere aanwezigen
Inge van Horen (Jenaplanschool De Pandelaar)
1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
Inge van Horen spreekt in namens De Pandelaar. (inspraakreactie onderaan toegevoegd)
SP vraagt hoe de prognoses zijn opgebouwd.
Antwoord Inge van Horen: De woningvoorraad is gewijzigd en dat is niet in prognose
opgenomen.
SP vraagt of het inpandig kan.
Antwoord Inge van Horen: Nee, deels niet. Waar wij behoefte hebben aan 3 lokdalen op
termijn, dat kan niet inpandig want de zolder verbouwen dat is heel lastig.
SP vraagt of er een aanvraag voor huisvesting ingediend.
Antwoord Inge van Horen: Er kwam meteen een negatief advies nadat we het besproken
hadden. Daarom hebben we niet bedacht om een aanvraag in te dienen.
SP vraagt wanneer het een knelpunt wordt.
Antwoord Inge van Horen: De tijd dringt, dus daarom hebben we gekeken om concessies te
doen aan ons onderwijssysteem. Vanaf december-januari gaan we starten met een
instroomgroep.
2. Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.57 uur.
3 a Vaststellen verslag commissie Sociaal Domeinen Volkshuisvesting d.d. 22-2-2018
en Economie en Sport d.d. 21-2-2018
Lokale Realisten&D66 heeft een aantal opmerkingen over het verslag. Agendapunt 4a over
het keukentafelgesprek. Klanttevredenheidsonderzoek zou nauwelijks iets mee te doen zijn.
De vraag was wat het college of de Adviesgroep daarmee gedaan had. Daar willen we graag
nog een antwoord op. Agendapunt 4c: De presentatie mobiliteit staat nog niet in iBabs.
Agendapunt 5: Dat was eigenlijk te laat om te bespreken in de gemeenteraad op 15 maart
omdat de GGD het 14 maart al had vastgesteld. Graag aandacht voor de data in het vervolg.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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b Lijst met toezeggingen.
Geen opmerkingen.
c Termijnplanning
Geen opmerkingen.
4. Informeren
4 a Presentatie dementievriendelijke gemeente
Ingrid van Geffen licht dit agendapunt toe met een presentatie. De presentatie is ter
beschikking gesteld in iBabs.
Dorpspartij zegt dat er een Plan van Aanpak dementie zou komen. Is dit onderdeel
daarvan?
Ingrid van Geffen laat weten dat we dit daarbij meenemen.
SP zegt dat er veel valt of staat met vrijwilligers en hoeveel je die hebt. Hoe kun je dat
sturen en kun je in de toekomst kijken hoe dat zal gaan?
Ingrid van Geffen zegt dat er veel vrijwilligers zijn, maar ook op andere mensen wordt een
beroep gedaan. We hopen dat mensen zich in de toekomst in blijven zetten.
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van het
college.
5 Voorbereiden raadsadvies
5. a Zienswijze benoeming RvT PlatOO
Procesconclusie
 Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: Hamerstuk.

Opinie
VVD merkt op dat bijgaande CV vertrouwelijk zou zijn maar dat deze zo van de website
afgehaald kan worden en dus voor iedereen terug is te zien. Dat vindt hij slordig.
De voorzitter zegt dat daar naar gekeken wordt.
Toezeggingen
6 Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen
Dorpspartij vraagt naar de herindicatie Wmo voorziening: Client moet het zelf in de gaten
houden, mensen krijgen geen herinnering. Dat is geen goede zaak.
Wethouder Steeghs laat weten dat bijvoorbeeld een track en trace systeem op dit moment
nog niet kan. Het heeft wel de aandacht. Er wordt een appel gedaan op zelfredzaamheid van
de cliënten.
Dorpspartij vraagt naar de financiën van het Sociaal Domein. De cijfers zijn weer niet
bekend. Wil je kunnen sturen, moet je daar info over hebben.
Wethouder Steeghs laat weten dat het een onderkend probleem is, het is een gegeven. Er is
gisteren een bijeenkomst geweest om te bekijken hoe we daar mee om zullen gaan. De
eerste kwartaalrapportage van de GR is vandaag binnen gekomen. Daar wordt intern naar
gekeken en dan komt deze met een RIN naar de gemeenteraad toe.
Lokale Realisten&D66 vraagt of de schriftelijke vraag over sociale innovatie op de
voortgangslijst gezet kan worden.
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Wethouder Steeghs merkt op dat er aan gewerkt wordt.
Lokale Realisten&D66 merkt op dat er schriftelijk vragen gesteld zijn over de Pandelaar.
Wanneer komen de antwoorden beschikbaar?
Wethouder Steeghs zegt dat deze zo snel mogelijk volgen. Wat betreft de vraag over
agendering: daarvoor moet men bij de agendacommissie zijn.
7 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur.
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Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum
Rdscie.

Toezegging

Afgedaan ja/nee

23-2-2017

Agp 6 Toelichting over de actuele
afhandelingstermijnen Peel
samenwerkingsorganisatie

12/5 Afhandelingstermjnen zij nog
niet opgenomen in de derde
kwartaalrapportage. Lokaal
kunnen we wel zien dat de
inwoners met een vraag op tijd
worden teruggebeld en dat de
formatie van voldoende omvang
en kwaliteit is.

13-9-2017

Eind dit jaar vindt een evaluatie plaats over de
buurtsportcoaches

10-1-2018

De stand van zaken rondom kaders, exploitatie en
scenario’s van het zwembad wordt in de commissie
vóór 5 juli gepresenteerd.

22-2-2018

Op de factsheet van de GGD staan cijfers uit 2013.
Zijn er actuelere cijfers beschikbaar? Wethouder
Bevers laat weten dat dit wordt nagekeken.

Voor dit doel wordt een extra
vergadering ingelast op 21 juni
2018 van de commissies
Financien en Bestuur en Sociaal
domein, sport en onderwijs
2//3 De GGD heeft de nieuwe
gegevens 0-11 jaar binnen twee
maanden klaar voor publicatie en
dan kan er ook een nieuwe
infograpfic gemaakt worden.

4

Commissievergadering Sociaal Domein
Donderdag 17 mei 2018

Geachte commissieleden,
Allereerst hartelijk dank voor de mogelijkheid die geboden wordt om hier te spreken.
Namens het bestuur en de directie van Jenaplanschool De Pandelaar wil ik me graag tot u richten en
ons probleem aan u kenbaar maken.
Jenaplanschool De Pandelaar
De enige jenaplanschool in de gemeente Gemert Bakel, gehuisvest in een prachtig, nostalgisch pand
uit 1939 aan de St. Michaëlstraat.
Jenaplanschool De Pandelaar groeit! Het concept en de visie worden populairder (ook landelijke
gezien), de wijk waarin de school zich bevindt (Gemert Noord-Oost) is aan verandering onderhevig
(de woningvoorraad stijgt), de school presteert goed (de leeropbrengsten en uitslagen
tevredenheidspeilingen stakeholders zijn goed) en het is geen vanzelfsprekendheid meer dat
ouders/verzorgers voor de school in de wijk kiezen! Sterker nog: De Pandelaar ontvangt kinderen uit
heel Gemert en zelfs uit de kerkdorpen daarom heen. Afgelopen schooljaar heeft er al uitbreiding
van 1 groep plaatsgevonden en deze stijgende lijn zet zich nu verder voort.
Wat is het probleem?
Simpelweg huisvesting! Er zijn niet voldoende lokalen om de groei van het aantal leerlingen volgend
schooljaar en de jaren daarna op te vangen. Momenteel telt het pand 9 lokalen en de harde cijfers
laten zien dat we in een tijdsbestek van ongeveer 5 jaar 3 stamgroepen zullen groeien.
U zult begrijpen dat als de instroom in de onderbouw toeneemt, dit automatisch op termijn ook
gevolgen heeft voor de midden- en bovenbouw.
Daarnaast is De Pandelaar in een oud en mooi gebouw gehuisvest, wat beperkingen geeft in de
flexibele invulling van ruimtes. De standaard normering vanuit de verordening is daardoor niet
zomaar toepasbaar.
Waarom dit pleidooi?
Vanaf december voeren wij gesprekken met de gemeente (wethouder onderwijs en/of ambtenaren)
en proberen wij de noodzaak en urgentie van ons probleem uit te leggen.
Waar het verschil en tegelijkertijd het grote knelpunt zit, zijn de aantallen die het uitgangspunt
vormen voor het toekennen van extra m2 onderwijshuisvesting. Voor de gemeente zijn de cijfers
voortkomend uit de prognoses van Pronexus leidend (laatste in 2016 opgesteld), terwijl deze niet
overeenkomen met de realistische aantallen (instroom 4-jarigen) van de school. Op peildatum 1
oktober 2018 is daar een verschil te constateren van 22 kinderen en voor 1 oktober 2019 een verschil
van 27 (waarbij er nog een grote kans bestaat dat er nog aanmeldingen gaan komen voor de laatste
peildatum en daarmee de afwijking mogelijk nog groter wordt). In onderwijsland spreek je dan over
een verschil van 1 groep kinderen.
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Welke acties zijn er door De Pandelaar ondernomen om urgentiebesef te creëren?
 Op advies van de wethouder en ambtenaar hebben we de politieke partijen uitgenodigd en
aan hen ons probleem kenbaar gemaakt.
 We hebben een spoedaanvraag bij de ambtenaren ingediend. Helaas is deze afgewezen.
 We hebben zelf opties en mogelijkheden t.a.v. huisvesting verkend en aangedragen.
 Ten aanzien van de optie bedrijvenpand zijn we met onze samenwerkingspartner De
Ontdekking in gesprek gegaan om te kijken of we gezamenlijk het bedrijvenpand kunnen
huren. Hieruit is naar voren gekomen dat De Ontdekking 1/3 deel zou willen huren,
waardoor er 2/3 deel voor rekening van de gemeente overblijft.
 We hebben een plan voor een raming opgesteld en aan de gemeente aangeleverd.
 We hebben alle politieke partijen onlangs opnieuw geïnformeerd.
 We hebben een afspraak met de nieuwe wethouder geïnitieerd en deze zal op korte termijn
gaan plaatsvinden.
Samenvattend: er zijn al heel veel acties uitgevoerd, we zijn vanaf de eerste gesprekken nu bijna een
half jaar verder, het ambtelijk advies is nog niet van negatief naar positief bijgesteld, er worden
momenteel nieuwe prognoses uitgevoerd (maar of deze voldoende tegemoet gaan komen aan de
daadwerkelijk cijfers is nog de vraag) én er kan geen uitsluitsel worden gegeven wanneer het
ambtelijk advies richting het college klaar kan zijn.
Ondertussen telt het schooljaar nog 7 weken, dan start de zomervakantie.
Op 20 augustus staan alle kinderen met hun ouders weer te popelen om over de rode loper te lopen.
De vraag is alleen…in welk lokaal/in welk pand kunnen zij het komende schooljaar terecht?
Het is een vraag die niet alleen ons, maar uiteraard ook het team en onze ouders bezighoudt.
Wij hopen dat we duidelijk hebben kunnen maken hoe urgent het probleem is en hopen heel snel
uitsluitsel te krijgen!

Bedankt voor uw aandacht!
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