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Fons Verhees, Rick van Kessel,
Henk van Eck, Marc Cruyssen,
Truus van Dijk – Vereijken, Anne van de Nieuwelaar,
Jan Hoevenaars, Marius Vos,
Willem van de Elsen, Rick Faas

Collegeleden
Wilmie Steeghs (wethouder), Inge van Dijk (wethouder)
Ambtelijke vertegenwoordiging namens college
Ad van de Voort, Remco Groenendal, Malou Meertens.
1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
De voorzitter c.q. de griffie heeft geen verzoek tot inspreken ontvangen.
2. Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. De commissiegriffier meldt dat vanwege
agendapunt 7 vanavond, toekomst zwembad, nog geen nieuw voorstel van het college door
de raad is ontvangen. Naar verwachting wordt dit voorstel woensdag 26 juni ontvangen. De
raadsfracties hebben aangegeven in dit geval voorkeur te geven aan raadsbehandeling
zonder voorafgaande raadscommissiebehandeling. Niet via de commissievergadering
hedenavond, niet via een extra commissievergadering. De agenda wordt voorts onveranderd
vastgesteld.
3. Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen
In het kader van het mondelinge vragenrecht van raadscommissieleden aan het college zijn
geen verzoeken tot het stellen van vragen ontvangen.
4 a Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 28-03-2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b Lijst met toezeggingen.
Geen opmerkingen.
c Termijnplanning
Geen opmerkingen.
d Mededelingen: bovengemeentelijke samenwerking o.a klankbordgroep GR- Peel
(informatief / terugkoppeling door raadsleden uit de KBG)
Geen.
5. Presentatie door stichting GOO
De door GOO verzorgde presentatie, via Mireille Janssen en Karin van de Berkmortel,
informeert de raadscommissie over experimenten ten behoeve van de peuter – kleuter –
groep. De raadscommissie stelt ter verduidelijking enkele vragen o.a. over voldoende
homogene groepen, afbreukrisico en monitoring.
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Procesconclusie
De commissie is voldoende geïnformeerd. Onderwerp in handen van het college.
Toezeggingen
- Geen
6. Tussenevaluatie bibliotheek
De fractie CDA vraagt naar diverse voorgenomen activiteiten / workshops, i.r.t. de LEV
groep, die niet tot uitvoering zijn gebracht. Tevens informeert de fractie naar een mogelijk
effect van bezuinigingen in Laarbeek. Ook is inzicht gewenst in de behoefte in andere kernen
dan de kern Gemert.
Commissie breed worden waardering en complimenten uitgesproken.
Wethouder Steeghs licht toe dat LEV groep aanvullende middelen verzocht had tbv het
taalhuis project, naast het budget van € 1.3 mio. Dit verzoek is niet gehonoreerd, waarbij
LEV groep deels taalhuis heeft gerealiseerd. Voor dat deel is financiële compensatie
geboden. Voor 2019 is het jaarplan taalhuis het college gepasseerd en is e.e.a. structureel
ingebed. De bezuiniging in Laarbeek raakt onze gemeente niet omdat de middelen zijn
gescheiden. Gemert-Bakel heeft in de periode 2014 – 2017 bezuinigingen doorgevoerd. Bij
de volgende evaluatie wordt de behoefte in de overige kernen in beeld gebracht.
Procesconclusie
 Onderwerp is voldoende besproken, rijp voor besluitvorming gemeenteraad. Hamerstuk
 Griffier en voorzitter merken op dat in technische zin geen sprake is van een raadsbesluit,
maar van kennis nemen.
7. Toekomst zwembad
Commissiebehandeling vervalt. Nog te ontvangen raadsvoorstel wordt zonder
voorbereidende raadscommissievergadering behandeld door de raad in zijn vergadering op
4 juli a.s..
8. Jaarrekening 2018 en 9. Begrotingsnota 2020 mbt deze commissie.
De commissie bespreekt beide agendapunten in samenhang. De griffier geeft aan dat dit qua
beraadslagingen zeer wel mogelijk is ook bij raadsbehandeling, en attendeert er tevens op
dat besluitvorming tzt in de raadsvergadering wel separaat geschiedt.
SP vraagt in hoeverre ontbreken van de accountantsverklaring een belemmering voor
behandeling vormt.
Het college zegt toe dat de verklaring nog voor raadsbehandeling d.d. 4 juli voorligt.
Dorpspartij constateert tekorten bij de 3 D’s i.c.m. een belangrijke baat uit de stroppenpot
sociaal domein. De kadernota gaf aanvankelijk een structureel stabieler beeld. Tot de meicirculaire verscheen. Deze biedt een op termijn somber perspectief. Dorpspartij geeft aan
behoefte te hebben aan een geactualiseerde kadernota. Er echter aan te twijfelen of deze op
4 juli kan voorliggen. De fractie spreekt haar moeite uit aan het adres van het rijk als het gaat
om het door gemeenten voeren van goed financieel beleid. Dorpspartij hecht aan intact
houden en verder verbeteren van het weerstandsvermogen.
Om het voorzieningenniveau op pijl te houden acht Dorpspartij OZB verhoging
onontkoombaar. Gezien de mei-circulaire wellicht meer dan de nu nog voorgestelde 8%.
Verder snijden in sport onderwijs sociale voorzieningen en veiligheid is voor de fractie DP
niet acceptabel. Het college wordt gevraagd tot betere afspraken te komen met
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zorginstellingen en GR Peel gemeenten. Tevredenheid bestaat over de tendens dat in
Gemert-Bakel in verhouding minder verwijzing plaatsvindt naar duurdere tweedelijns
jeugdzorg. Fractie DP pleit er voor rekening te houden met risico’s c.q te ontwikkelen beleid
op de volgende punten:
- Integraal huisvestingsplan onderwijs;
- Beschermd wonen;
- Onvoorspelbare ontwikkeling Sociaal Domein;
- Preventie alcohol en drugs jongeren (lokaal);
De fractie CDA stelt mbt pagina 18 jaarverslag de vraag of ook voor nieuwe cliënten / sociale
minima is geborgd dat zij eenvoudig toegang hebben tot de inkomensverklaring. CDA pleit
voor goede info daarover op de website van de gemeente. Ook pleit de fractie voor Peel
breed onderzoeken wat ten grondslag ligt aan de nieuwe tekorten c.q. kortingen in het
sociaal domein.
Ook stelt zij voor de evaluatie van GR Peel gemeenten krachtig in te zetten, mede gezien de
tendens de laatste jaren. Als minder middelen is terug te voeren op minder cliënten verbaast
CDA zich er over dat de laatste jaren geen geld is blijven liggen. Terugkijkend ziet CDA dat
circa € 2.7 mio is opgehoogd en toch bijna € 9 ton extra is uitgegeven aan sociaal domein en
volkshuisvesting. Na verrekening met posten waarop is overgehouden blijft een tekort van
ruim € 4 ton.
Dan ligt er een taakstelling van zo’n € 2,5 ton per jaar mbt Senzer vanwege minder BUIGgelden en van € 54.000 bij Peel gemeenten. Rede te meer om krachtig in te steken op
evaluatie van de GR Peel gemeenten. CDA informeert of de gezamenlijke visie jeugdhulp
conform planning op dit moment is geformuleerd. En in het verlengde hiervan een aanvang
wordt gemaakt met aanbesteding van hoog specialistische hulp en verblijf? Tevens is een
vraag naar de inzet van twee extra docenten taalonderwijs. Mbt punt 19 clubplus vraagt CDA
wat onder kostenneutraal verstaan mag worden, en of bij alle vergelijkbare hulpverleners zo
goed in beeld is wat het kost en wat wordt geleverd. Wordt eventueel gewerkt aan
opschonen van de lijst zorgaanbieders? Ten slotte is CDA bijzonder te spreken over de
Stoere Stap waar door een subsidie van ca. € 7.000 tot een bedrag van ca. € 21.000 is
bespaard.
De fractie LR/D66 zal zich vanwege ontbreken van de accountantsverklaring eerst in de
raadsvergadering uitspreken over de jaarstukken. Over de begrotingsnota stelt de fractie als
eerste de vraag of het somber financieel perspectief tot mindere zorg kan leiden in onze
gemeente. Vanwege de mei-circulaire en hetgeen daarin is aangegeven mbt bewind voering
18+ wordt gepleit voor een afzonderlijke uitkering in het gemeentefonds. Tevens wordt
gevraagd of het juist is dat e.e.a. is gekoppeld aan historische gegevens. Voorts vraagt de
fractie LR/D66 waar de post Wmo / huishoudelijke hulp, voorheen een min van € 2 mio, is
gebleven.
Ook de SP wacht mbt de jaarstukken de accountantsverklaring af. Anders dan de overige
fracties gaat de SP niet in op details mbt de kadernota, maar wil zij hoofdlijnen, kaders,
uitgangspunten aangeven. SP acht het programma sociaal domein te laag begroot. Komt het
college nog met een nieuw voorstel naar de raad?
De VVD spreekt zich niet uit mbt jaarstukken. Tav bewind voering 18+ stelt zij de vraag hoe
zich een korting van ca € 1 mio verhoudt tot een bedrag van € 62.000 in de begroting
(2019).
Wethouder Steeghs heeft begrip voor het uitstellen van het debat over de jaarstukken. Zij
voegt daaraan toe dat inmiddels wel een accountantsverklaring is verkregen mbt het
jaarverslag van de GR Peel gemeenten en daarbij heeft de accountant een lager tekort
vastgesteld dan de eerder gemelde € 595.000. De wethouder zegt hierover een
raadsinformatienota toe als ook over de in het eerste kwartaal 2019 is mbt jeugd genoteerde
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plus van ongeveer € 43.000. Zij zegt dat dit lijkt te bevestigen dat inmiddels goed werk wordt
verricht mbt de drie D’s en betere beheersing van de kosten daarvan. Ook wordt zo goed
mogelijk omgegaan met de wettelijke ruimte die zorgaanbieders genieten om gedurende 5
jaar te factureren. En de blinde vlek die dit vormt. De wethouder noemt de rijksoverheid
enigszins schizofreen door enerzijds aan te kondigen meer geld vrij te maken voor met name
jeugd en anderzijds deze mei-circulaire uit te brengen. Zij vraagt de raadscommissie het
college te steunen als het college aansluit bij het protest dat vanuit Laarbeek richting den
Haag wordt uitgebracht.
Tav Senzer verwijst de wethouder naar de eerder besproken lijn. In eerste instantie is de
bezuinigende blik intern gericht, voorts op welke taken (deels) moeten vervallen. Laatste
optie is de middelen tbv Senzer uitbreiden. Een team olv de nieuwe directeur werkt aan
scenario’s die tzt aan de raden worden voorgelegd.
De wethouder onderschrijft de behoefte aan een integraal huisvestingsplan onderwijs, ipv ad
hoc besluitvorming, en nodigt de raad uit dienovereenkomstig middelen vrij te maken.
Hetzelfde geldt indien (meer) inzet op preventie alcohol en drugs onder jongeren wordt
gewenst.
Tav lokaal beleid op beschermd wonen onderzoekt het college integratie, en daarmee
efficiëntie voordelen, met veiligheidsbeleid mbt verwarde personen en gedwongen GGZ
opnames. De raad kan ook hiervoor voorstellen tegemoetzien die naar verwachting regionaal
zijn afgestemd.
De wethouder gaat na of verbeteringen nodig en mogelijk zijn mbt het verstrekken van
inkomensverklaringen en de info daarover op o.a. de website.
Op 26 juni is een raadsledenbijeenkomst mbt evaluatie GR Peel gemeenten. Daarna mag de
raad voorstellen verwachten.
Inkoop jeugdzorg wordt met aanbieders besproken en planning is dat de raad hierover
najaar 2019 besluit.
De extra docenten taalonderwijs hebben geen directe relatie met het taalhuis. Indirect kan
taalonderwijs aan kinderen wel effect nemen op ouders.
Voor de gevraagde uitleg van “budget neutraal” en clubplus verwijst de wethouder naar de
bijlage (onderbouwende teksten) ter zake en geeft zij aan dat het budget nu integraal deel
uitmaakt van de middelen voor jeugdzorg. Zij meldt dat Zorgboog enthousiast is over dit
project. De raad ontvangt tzt evaluatie. De wethouder brengt de complimenten over mbt
Stoere Stap en Jeugd dat Werkt. Niet van alle aanbieders is zo specifiek bekend wat de inzet
is en wat die oplevert. Een opschoning is niet aan de orde, mede omdat verwijzing autonoom
plaatsvindt.
De wethouder spreekt uit dat die zorg verleend wordt die noodzakelijk is en op het niveau dat
nodig is. De kosten zijn daarvan het logische gevolg. In die zin wordt dus op zorg niet
beknibbeld. Mogelijk heeft het niet terug kunnen vinden van € 2,0 mio Wmo middelen te
maken met een in 2018 aangebrachte knip tussen Wmo-bestaand en Wmo-nieuw. De
wethouder zegt toe dit verder na te gaan.
De begrotingsvoorstellen zullen agv de mei-circulaire aangepast worden. In hoeverre het
college er in slaagt om dit nog in de voorstellen in de begrotings(kader)nota te verwerken is
primair aan de portefeuillehouder Financiën. Wat betreft ‘te laag’ begroten van SD bestaat
een samenhang met het verzilveringspercentage waarmee gerekend wordt.
De wethouder verduidelijkt aan de VVD het verschil in bedragen voor 2019 respectievelijk
2020 vanwege bewind voering 18+.
De voorzitter vat samen dat zowel raad als college nu nauwelijks hun werk kunnen doen agv
de toch verrassende strekking van de mei-circulaire.
Procesconclusie
Rijp voor raadsbehandeling.
Bespreekstukken.
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Toezeggingen
- Raadsinformatienota mbt jaarrekening GR Peel gemeenten na accountantscontrole als ook
over de in het eerste kwartaal 2019 is mbt jeugd genoteerde plus van ongeveer € 43.000;
- Scenario’s tekort Senzer;
- Voorstel beschermd wonen c.a.;
- check toegankelijkheid inkomensverklaringen (o.a. website);
- Voorstel nav evaluatie GR Peel;
- Voorstel inkoop jeugdzorg;
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 uur.
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Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum
Rdscie.

Toezegging

22-11-2018

Agpt 7: Beleidskader sociaal domein.
- zodra afgerond met de LEVgroep wordt de raad
geïnformeerd over de jaarlijkse afspraken
- op schrift wordt verduidelijk wat bedoeld is met
samenloop van (BMS)regelingen mbt Stichting
Leergeld, stille armoede, Peel faciliteiten mbt
sociale participatie
- de raad ontvangt een schets van de stand van
zaken mbt beschermd wonen
- zodra beschikbaar ontvangt de raad
actieplan(nen) mbt alcohol- en drugspreventie van
Novadic Kentron, Jongerenwerk, GGD

21-02-2019

Kadernota GGD:
het college(wethouder Steeghs) zegt toe:
- De gemaakte kanttekeningen over te brengen
aan het algemeen bestuur GGD;
- GGD uit te nodigen om tbv de raadscommissie
een presentatie te verzorgen.;
Bewindvoering:
- De raad(scommissie) te informeren mbt de pilot
Tilburg en tzt over de uitkomsten van de pilot.;

21-02-2019

09-05-2019

09-05-2019

20-06-2019

Afgedaan ja/nee

Agpt 6. GGD : vaststellen zienswijze op 2e
begrotingswijziging 2019 en op concept
programmabegroting GGD Brabant Zuidoost 2020
Toezeggingen
- Overbrengen signaal dat zorg bestaat mbt
werving ambulancepersoneel;
- Heroverweging standplaats ambulance bij
afloop huurcontract;
- Schriftelijk antwoord op diverse vragen CDA;
- Schriftelijk antwoord op vraag LR&D66
uitbreiding budget ambulancezorg;
- Inzicht in aantal keren dat ruimtelijke /
omgevingswetbeoordeling en gezondheidstoets
gekoppeld zijn uitgevoerd in 2019;
Agpt. 8. GR Peel gemeenten : zienswijze 2e
begrotingswijziging 2019 c.a.
Toezeggingen
- Schriftelijke toelichting mbt herordening ICT
- Ter beschikking stellen van evaluatierapport
GR Peel en BenW info mbt rapport.
Agpt. 8. Jaarrekening 2018 en 9. Begrotingsnota
2020 mbt deze commissie.
- Raadsinformatienota mbt jaarrekening GR Peel
gemeenten na accountantscontrole als ook over de
in het eerste kwartaal 2019 is mbt jeugd genoteerde
plus van ongeveer € 43.000;
- Scenario’s tekort Senzer;
- Voorstel beschermd wonen c.a.;
- check toegankelijkheid inkomensverklaringen (o.a.
website);
- Voorstel nav evaluatie GR Peel;
- Voorstel inkoop jeugdzorg;
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