Verslag van de raadscommissievergadering Sociaal Domein, Sport en
Onderwijs d.d. 12 september 2019
Aanwezig
Voorzitter
Commissiegriffier
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Anita Relou, Fons Verhees, Toos van den Hurk - Kuunders,
Henk van Eck, Marc Cruyssen,
Truus van Dijk – Vereijken, René Leenders,
Jan Hoevenaars, Marius Vos,
Willem van de Elsen, Rick Faas

Collegeleden
Wilmie Steeghs (wethouder)
Ambtelijke vertegenwoordiging namens college
Ad van de Voort, Remco Groenendal, Han Weijers, Marlou 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 20.02 uur. De agenda wordt 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. 20-06-2019
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 jongerenwerkers
Drie jongerenwerkers stellen zich voor en verzorgen gezamenlijk een presentatie. Zie voor
presentatie document in IBabs / raadscommissie 12 september en in IBabs / overzichten /
presentaties. Zij zoomen daarbij in op een zestal werkvelden, te weten: Ambulant,
accommodatiegericht, educatie en participatie, facilitair, individueel, en contact netwerk.
De raadscommissie stelt ter verduidelijking enkele vragen o.a. over de mate waarin
problematiek altijd zichtbaar is en welke acties worden ondernomen om optimaal zicht te
verkrijgen op problematiek. De jongerenwerkers verduidelijken dat zij hiervoor met name
contact / netwerk inzetten. Bijvoorbeeld door enerzijds gebruik te maken van signalen vanuit
de politie en anderzijds open de betrokken jongeren te benaderen en spreken.

Procesconclusie
De commissie is voldoende geïnformeerd. Onderwerp in handen van het college.
Toezeggingen
- Geen
6. zienswijze gemeenteraad op concept begroting GR-WADP / Senzer
Inhoudelijke bespreking is niet mogelijk omdat het college eerst een voorstel mbt de
beoogde zienswijze kan voorleggen nadat over de concept begroting Senzer, met toelichting,
beschikt kan worden. Dit is formeel nog niet het geval.
Begroting en toelichting zijn morgen, vrijdag 13 september, beschikbaar. De wethouder geeft
aan dat het college een raadsvoorstel met zienswijze voorlegt op woensdag 18 september.
De raad dient voor 1 november zijn zienswijze te bepalen en voor die datum is nu alleen op
26 september een raadsvergadering gepland.
De commissie bespreekt de nu te volgen werkwijze. Als optie daarvoor worden de volgende
procedures gezien.
a) Van het raadsvoorstel, de door het college voorgestelde zienswijze raad, en de
vergaderstukken wordt kennis genomen. Eventuele vragen worden z.s.m. schriftelijk
gesteld en beantwoord. Voorts vindt besluitvorming plaats in de raadsvergadering op
26 september. Hiervoor spreekt een meerderheid van de commissie zich in beginsel
uit. De beraadslaging in de vergadering van de gemeenteraad kan zo nodig
uitgebreider zijn dan gebruikelijk (meer commissie-achtig).
b) Zodra raadsvoorstel en stukken beschikbaar zijn stelt de raadscommissie een extra
vergadering van de commissie vast nog voor de raadsvergadering op 26 september.
Te overwegen is dan dat de raadscommissie naast de portefeuillehouder (mbt de
voorgestelde zienswijze) tevens mw. Van Limpt (Senzer) uitnodigt om haar te kunnen
horen (mbt de door Senzer opgestelde begroting).
c) De raad komt in een extra vergadering bijeen tbv dit onderwerp, na 26 september en
voor 01 november.
Vooralsnog wordt gekozen voor de bij a) aangegeven werkwijze. Eventuele vragen dienen
zsm gesteld te worden. Dwz vragen mbt de Senzer begroting(sinformatie) zsm na vrijdag 13
september en vragen mbt de voorgestelde zienswijze zsm na woensdag 18 september.
Procesconclusie
 Onderwerp is voldoende besproken, rijp voor besluitvorming gemeenteraad. Bespreekstuk
Toezeggingen
- Raadsadviesnota wordt woensdag 18 september aangeboden.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.56 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

Bewindvoering:
- De raad(scommissie) te informeren mbt de pilot
Tilburg en tzt over de uitkomsten van de pilot.;

20-06-2019

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;
Agpt. 6 zienswijze gemeenteraad op concept
begroting GR-WADP / Senzer.

12-09-2019

Afgedaan ja/nee

Toezeggingen
-Raadsadviesnota wordt woensdag 18 september
aangeboden.
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