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

SD

20-62019

20-06-2019 Agpt. 8. Jaarrekening 2018
Steeghs
en 9. Begrotingsnota 2020 m.b.t. deze
commissie.
1. Raadsinformatienota m.b.t.
jaarrekening GR Peel gemeenten na
accountantscontrole als ook over de in
het eerste kwartaal 2019 is m.b.t. jeugd
genoteerde plus van ongeveer € 43.000;
2. Scenario’s tekort Senzer;
3. Voorstel beschermd wonen c.a.;
4. check toegankelijkheid
inkomensverklaringen (o.a. website);
5. Voorstel n.a.v. evaluatie GR Peel;
6. Voorstel inkoop jeugdzorg;

SD

A. B&W info is geweest.
B. Het gaat hier over de regeling
Maatschappelijke Participatie en de
activiteiten van Stichting Leergeld. De
overlap in beide voorzieningen betreft
de groep 2 tot 18-jarigen. Voor deze
groep zijn beide regelingen gericht op
het mogelijk maken van volwaardige
participatie van kinderen aan de
samenleving. (Afgedaan)
C. 3/9 Inmiddels is duidelijk dat
vanwege de (financiële en
inhoudelijke) onduidelijkheden
rondom de decentralisatie van
Beschermd Wonen dit jaar nog geen
besluitvorming/voorstel gaat
plaatsvinden rondom een regio
aanpak. Financiële onderbouwing is
namelijk nog niet mogelijk. Wel komt
er eind van het jaar een
raadsinformatiebrief over dit
onderwerp om de raad te informeren
over de stand van zaken.
D. 17/9 Samen met lokale partners
wordt een lokaal plan van aanpak
Alcohol en Drugs opgesteld. Tevens
wordt met 38 gemeenten een
regionale aanpak voorbereid.
1. 14/10 RIN 1e en 2e kwartaal zijn
bekend. AFGEDAAN
2. 23/9 raadsbehandeling op 26/9
AFGEDAAN
3. 23/9 Inmiddels is duidelijk dat
vanwege de (financiële en
inhoudelijke) onduidelijkheden
rondom de decentralisatie van
Beschermd Wonen dit jaar nog geen
besluitvorming/voorstel gaat
plaatsvinden rondom een regio
aanpak. Financiële onderbouwing is
namelijk nog niet mogelijk. Wel komt
er eind van het jaar een
raadsinformatiebrief over dit
onderwerp om de raad te informeren
over de stand van zaken. AFGEDAAN
4. 23/9 Staan op de website
AFGEDAAN
5. 14/10 De raad heeft kennis
genomen van de evaluatie van de GR
Peel. Enig verder initiatief omtrent de
evaluatie ligt bij de raad. Daarmee is
dit punt afgedaan.
6. 14/10 De stukken omtrent inkoop
worden gedeeld zodra dit kan. In de
huidige fase zijn nog teveel aspecten
vertrouwelijk. Er komt een regionale
raadsbijeenkomst op 23 oktober
aanstaande. Daarmee is dit punt
afgedaan.

24-102019

Gevraagd wordt verduidelijking te geven
van hetgeen wordt bedoeld met:
• Het college stuurt op de acties uit het
actieplan Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) en de acties uit het actieplan
Lokaal Educatieve Agenda (LEA);
(pagina 20, programma Sociaal
Domein, Doel 1)
• Per 1 september 2020 zijn er afspraken
gemaakt over de voortzetting van
Kluppluz;

Steeghs

SD
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Gevraagd wordt toelichting te geven mbt Steeghs
de volgende posten in de detailbegroting:
• 6610110 Senzer bijdrage BUIG BBZ
2004 Advies- en onderzoekskosten €
11.000
• 6540120 Amateuristische
kunstbeoefening 42520 Subsidie
vrijwilligersorganisatie (cf subs.staat) €
73.223
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Presentatie (evaluatie)
buurtsportcoaches beschikbaar te stellen
buurtsportcoaches

SD

Steeghs

De gemeente werkt binnen jeugd
samen in twee netwerken; het CJG
netwerk en de LEA. Doel van de
beide netwerken is om samenwerking
te bevorderen. Dit wordt gedaan door
de projecten en werkzaamheden die
de verschillende partners doen en
waar ze elkaar voor nodig hebben, te
bundelen in een actielijst en
ontwikkelingen met elkaar te
bespreken. De gemeente werkt in een
CJG netwerk samen met de Lev,
MEE, Zorgboog, GGD, Stichting
GOO, Commanderij College en
Kinderopvang De Ontdekking. Er zijn
23 acties benoemd. De lokaal
educatieve agenda is een
samenwerking tussen onderwijs,
kinderopvang en gemeente.
Deelnemers zijn Stichting GOO,
Jenaplanschool De Pandelaar,
Commanderij College, PlatOO
Onderwijs, kinderopvang De
Ontdekking en kinderopvang Ziezo. Er
zijn 15 acties benoemd.Kluppluz is
gestart als een driejarige pilot van 1
september 2017 tot 1 september
2020. Afgesproken is dat eind 2019
Kluppluz wordt geëvalueerd en dat er
op basis van deze evaluatie afspraken
worden gemaakt over de voortzetting.
Met de septembercirculaire 2019 zijn
er middelen beschikbaar gekomen
voor BBZ
levensvatbaarheidsonderzoeken dit
betreft de € 11.000. M.i.v. 2020 wordt
de financieringssystematiek
vernieuwd. De kosten voor
levensvatbaarheidsonderzoeken
welke worden uitgevoerd in het kader
van deze regeling worden niet meer
via een specifieke regeling bekostigd
maar via het gemeentefonds. De
bedragen zijn hiervoor structureel
geoormerkt om doorsluizing naar
Senzer mogelijk te maken die de
regeling voor onze gemeente uitvoert.
Dit is in de RIN septembercirculaire
opgenomen. De post “amateuristische
kunstbeoefening” FCL 6540120 is een
van de posten waaruit de reguliere
subsidies aan de verenigingen en
clubs worden betaald. Uit het begrote
bedrag van € 73.223,- worden de
subsidies aan de harmonieën,
fanfares, muziekverenigingen,
toneelverenigingen en
dansverenigingen betaald. Dit is een
bedrag al enkele jaren vast staat
De presentatie en evaluatie zijn
toegevoegd bij de stukken van de
B&W info van 21 juni 2019

