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Ambtelijke vertegenwoordiging namens college: Ad van de Voort, Remco Groenendal, Ingrid
van Geffen.
1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
Geen insprekers.
2. Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Als agendapunt 7 wordt ingevoegd de ontwerp
motie van de fractie Sociaal Gemert-Bakel over vrijstellingsnorm giften aan
bijstandsgerechtigden.
3. Mondelinge vragen commissieleden aan het college over niet geagendeerde
onderwerpen
Geen.
4.a
Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs 25-02-2021
Het verslag van de commissievergadering op 25 februari 2021 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
4.b
Lijst met toezeggingen
Lijst wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
4.c
Termijnplanning
De planning wordt ongewijzigd vastgesteld.
5
GGD Kadernota
Het college stelt de raad voor te besluiten tot kennis nemen van de kadernota GGD.
Procesconclusie
De fracties Dorpspartij, D66, Lokale Realisten en CDA achten de kadernota via deze
commissievergadering voldoende besproken en behandeld. De fracties VVD en Sociaal
Gemert-Bakel wensen raadsbehandeling, als bespreekstuk.
Toezeggingen
Geen.

Opinies
De commissie geeft mbt het voorliggende raadsvoorstel geen opinies af. De raadsadviesnota
vanuit het college roept de raad op van de Kadernota GGD kennis te nemen.
De fracties Sociaal Gemert-Bakel en VVD hebben opmerkingen van procedurele aard en
enkele inhoudelijke vragen. De fracties Dorpspartij, D66, Lokale Realisten en CDA hebben
inhoudelijke vragen.
Ten aanzien van de procedure gericht op voorleggen aan de raad stelt de wethouder vast
dat de planning aan de kant van verbonden partijen c.q. gemeenschappelijke regelingen,
zelden goed in de pas loopt met de planning van onze raadscommissie- en
raadsvergaderingen. Opmerkingen vanuit de gemeentes worden door de GGD evenwel altijd
nog meegenomen. Zij verduidelijkt daarnaast dat de kadernota ter kennisname is, en dat
binnenkort op de ontwerp begroting GGD de raad zijn eventuele zienswijze kan uitbrengen
tot uiterlijk 1 juli. Tevens constateert zij feitelijk dat de agendacommissie de kadernota GGD
niet eerder heeft geagendeerd dan voor de raadscommissievergadering vanavond.
De fracties Sociaal Gemert-Bakel en VVD spreken uit zich niet te kunnen vinden in de
werkwijze van het college in procedurele zin. Fractie D66 oppert om de kadernota GGD in
het vervolg eerst de raad aan te bieden wanneer ook de ontwerp begroting GGD wordt
aangeboden.
Op de gestelde inhoudelijke vragen antwoordt wethouder Steeghs staande de
raadscommissievergadering.
Zij bevestigt dat het geven van prioriteit aan corona bestrijding een fors beslag heeft gelegd
op de organisatie. Omtrent ambulancezorg en het daarover uitgebrachte rapport stelt zij een
RIN in het vooruitzicht. De aanvullende rol van de first responder mag daarbij niet
onderschat worden. Gesprekken met de GGD over aanrijtijden lopen door, alsook
gesprekken met regio Uden en regio Noord Limburg.
Overdracht in het kader van de JGZ is afgerond. Het is te vroeg om al concreet resultaat te
kunnen melden. Huisvesting komt centraal in het Kunstlokaal. Gesprekken over GGD
huisvesting in Bakel lopen en worden i.s.m. Stem van Bakel verder opgepakt. Omtrent de
wet verplichte GGZ verduidelijkt de wethouder dat deze in onze gemeente geregeld is via de
Peelgemeenten. Deze organisatie stond al toen de GGD de verplichte GGZ oppakte tbv de
overige gemeenten in de regio. De eerste resultaten in onze gemeente stemmen tevreden
wat betreft inzet en kwaliteit van dienstverlening. Aantallen vallen mee, namelijk 5 over
geheel 2020. Hiervan zijn 4 doorgezet naar “Bemoeizorg”. Crisisdienst in het kader van GGZ
wordt via Lumens uitgevoerd. Ten aanzien van de financiering geldt dat 5 cases per jaar
binnen een vast bedrag vallen. Extra cases worden via een afgesproken tarief vergoed. Op
dit moment is onderzoeken of inbedding bij de GGD wenselijk is niet opportuun. Ook
vroeghulp is dichtbij georganiseerd, namelijk via CJG en gebiedsteam. En het college wenst
dit te behouden.
De fractie Sociaal Gemert-Bakel vraagt de wethouder naar kwantitatieve en kwalitatieve
gegevens ter onderbouwing van het door het college over vroeghulp gestelde. De wethouder
verwijst de raadsfractie naar het gebiedsteam om haar detailvragen daar te stellen. De
fractie Sociaal Gemert-Bakel stelt dat de wethouder weigert de vraag te beantwoorden of toe
te zeggen dat zij alsnog op deze vraag zal antwoorden.
De fractie VVD pleit voor een werkbezoek van de commissie aan de first responder of een
presentatie tbv de commissie. De voorzitter geeft aan dat dit aan de agendacommissie en
griffie is om te organiseren.
In tweede termijn licht wethouder Steeghs toe dat de GGD reeds partner is en adviseert o.a.
in het kader van de Omgevingswet, luchtkwaliteit, ruimtelijke kwesties, of de Wmo. Dat kost

geen extra geld. De fractie D66 heeft voorafgaand aan de vergadering schriftelijk vragen
gesteld. Een schriftelijke beantwoording is gereed en wordt bij de vergaderstukken gevoegd.
Een concrete garantie dat het Rijk de extra kosten vanwege corona aan de GGD’s
compenseert is er nog niet. Dit ligt wel sterk in de lijn der verwachtingen. Overigens heeft de
gemeenteraad o.a. via het vaststellen van de begroting 2021 een besluit genomen omtrent
corona middelen. Wat de GR GGD aan extra middelen genereerd, via taken tbv derden, valt
onder de PG en niet onder het budget ambulancezorg. De onttrekking aan de reserve o.a.
om de organisatie platter te maken, dient weer te worden aangevuld.
Managementrapportages zijn intern en aan het DB. Deze worden niet met het AB gedeeld.
Meten van luchtkwaliteit valt binnen de reguliere contractstaken. Het verslag van deze
commissievergadering kan de GGD onder de aandacht gebracht worden opdat
kennisgenomen wordt van de opmerkingen.
De griffier attendeert op MS teams bijeenkomsten voor raadsleden over de ontwerpbegroting
van de vier grootste verbonden partijen.
De fracties Dorpspartij, D66, Lokale Realisten en CDA achten de kadernota via deze
commissievergadering voldoende besproken en behandeld. De fracties VVD en Sociaal
Gemert-Bakel wensen raadsbehandeling, als bespreekstuk.
De voorzitter meldt dat dit advies aan de agendacommissie wordt voorgelegd bij het
ontwerpen van de raadsagenda. Hij tekent daarbij aan bespreking door de raad niet geheel
voor de hand te vinden liggen nu de raad alleen kennis neemt van de kadernota.
Fractie VVD geeft aan bespreking te wensen vanwege de werkwijze c.q,. het proces richting
raad en raadscommissie. Fractie Sociaal Gemert-Bakel geeft aan dat de agendacommissie
niet anders kan dan de door de fractie gewenste bespreking te agenderen.
6.
Krediet renovatie 2 kunstgras hockeyvelden
Het college stelt de raad voor krediet te verlenen voor renovatie van 2 kunstgrasvelden ter
hoogte van het bedrag voor renovatie van 2 semi watervelden, conform het geldend
beheerplan sport.
Procesconclusie
De commissie acht het voorstel rijp voor raadsbehandeling, als hamerstuk.
De fractie VVD wenst de bij dergelijke kredietverstrekkingen geldende werkwijze te
bespreken.
Toezeggingen
Geen
Opinies
Dorpspartij ondersteunt het voorstel. De fractie vraagt zich wel af of ook in toekomstige
vergelijkbare gevallen bij andere sportvereniging van extra kosten kan blijken, zoal zich hier
onvoorziene kosten voordoen.
Fractie D66 vraagt zich naar aanleiding van dit voorstel in een breder verband af of de
positie van geprivatiseerde verenigingen wellicht meer te lijden heeft gehad onder corona
dan niet-geprivatiseerde.
De voorzitter merkt op dat deze vraag strikt genomen buiten de orde van het voorstel valt en
meer op zijn plaats is via het vragenrecht.

Fractie VVD spreekt uit het van belang te vinden dat iedereen in de gemeente kan sporten.
Daarom vraagt zij of na het verlenen van voorliggend krediet nog voldoende middelen
aanwezig zijn voor andere investeringen / vervangingen. De fractie spreekt haar zorgen uit
over de geconstateerde vervuiling. Is / was het gezond op zo’n veld te sporten. En doen c.q.
deden deze extra kosten van afvoeren van de vervuiling zich vaker voor? Is dit begroot?
Gevraagd wordt om een inventarisatie. Ten aanzien van de SPUK subsidie stelt zij voor deze
niet op voorhand in te boeken bij kredietverlening.
Fractie Sociaal Gemert-Bakel merkt op dat een waterveld 45% duurder is dan een semi
waterveld. Ook gebruik en onderhoud zijn extra kostbaar. Watervelden zijn voor
professionals. Bij de komende olympische spelen wordt gezocht naar een alternatief voor
watervelden. Watervelden leiden tot verspilling van water en zijn niet duurzaam en
bovendien meer vervuilend. De fractie stelt voor om de middelen boven de middelen die
nodig zijn vanwege een semi waterveld ter beschikking te stellen aan minima. Ten slotte
vraagt de fractie waarom dit niet is voorgelegd in het kader van de begroting 2021.
CDA kan instemmen met het voorstellen, te meer nu de meerkosten van een waterveld
worden opgevangen vanuit de eigen bijdrage van de verenigingen en vanuit de SPUK.
Wethouder Steeghs geeft aan dat wordt voorgesteld om de verenigingen krediet te verlenen
tot het bedrag dat nodig is voor een semi waterveld, conform het geldende beheerplan sport.
Extra kosten komen niet ten laste van de gemeente. De optie die Sociaal Gemert-Bakel
voorstelt doet zich niet voor. Zij kent de verenigingen als clubs die ook global goals in het
oog houden. Meerkosten hangen in hoofdzaak samen met hogere eisen vanuit NOC/NSF.
Bij actualisatie van het beheerplan zal aandacht gegeven worden aan het effect van de dan
geldende normen. Het college kon en kan toekomstige normen niet voorzien, slechts volgen.
Stichting Leergeld stimuleert i.s.m. ook de hockeyverenigingen dat iedereen kan sporten. Het
is de huidige werkwijze om op basis van een solide inschatting van de SPUK gelden het
krediet te berekenen. De middelen tbv het beheerplan zijn toereikend om het plan uit te
voeren, ook na de nu voorliggende uitgave.
De onzekerheid vanwege corona is voor een geprivatiseerde vereniging dezelfde als voor
een niet-geprivatiseerde. Eveneens worden beide ‘soorten’ vereniging gelijkelijk behandeld
in geval van nood en een gemotiveerd beroep op gemeentelijke corona reserve.
De beoordeling staat los van het begrotingsproces en wordt gedaan n.a.v. een concrete
aanvraag van de verenigingen en getoetst aan het beheerplan. Het beheerplan biedt
overigens ruimte om de stelpost en de jaarlast te verhogen in het geval SPUK lager uitvalt.
De hockeyvelden zijn en waren veilig om te sporten.
De voorzitter stelt vast dat de commissie het voorstel rijp acht voor raadsbehandeling, als
hamerstuk.
Noot:
De fractie VVD laat na sluiten van het agendapunt bij behandeling van agendapunt 7 weten
dat zij raadsbehandeling als bespreekstuk wenst van het voorstel tot kredietverlening
vanwege renovatie van 2 kunstgras hockeyvelden. De fractie wil de gebruikelijke werkwijze,
die volgens de VVD in dit geval zou inhouden dat voor drie ton risico wordt genomen,
bespreken.

7.
Vrijstellingsnorm giften aan bijstandsgerechtigden
De fractie Sociaal Gemert-Bakel heeft een motie voorbereid gericht op tot stand brengen van
een concrete vrijstellingsnorm voor giften aan bijstandsgerechtigden in onze gemeente. De
fractie licht de ontwerp motie (zie bijlage bij het verslag) toe en nodigt de andere fracties uit
de motie mee in te dienen.

Dorpspartij geeft aan voor helderheid te zijn en niet onnodig te korten. Daar plaats zij de
kanttekening bij dat nu gewerkt wordt met de omgekeerde toets. Mogelijk leidt invoeren van
de in de motie voorgestelde norm juist tot problemen en knelpunten in de uitvoering. De
fractie heeft de indruk dat nu geen sprake is van problemen.
D66 sluit zich aan bij Dorpspartij.
VVD overweegt de motie te steunen, mits de overwegingen op onderdelen anders
geformuleerd kunnen worden.
CDA informeert of al sprake is geweest van mensen die gekort zijn vanwege giften.
Wethouder Steeghs verwijst naar antwoorden van het college op raadsvraag nr. 2021-02.
Voorts geeft zij aan dat het college werkt vanuit de bedoeling van de wet i.p.v,. de letter van
de wet. Zaken zijn dus niet in beton gegoten en steeds wordt een brede afweging gemaakt
op basis van maatwerk en de specifieke omstandigheden van het individuele geval. Zij
behoudt graag deze flexibiliteit in de uitvoering.
De fractie Sociaal Gemert-Bakel heeft onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat
uitkeringsgerechtigden, met name in Laarbeek, meer belang hechten aan rechtszekerheid en
duidelijkheid en rust vooraf, dan dat men afhankelijk is van een af te wachten oordeel op
basis van maatwerk.
De fractie VVD pleit voor instellen van een kledingpas voor minima.
De griffier geeft aan dat het de VVD fractie vrijstaat om met dit element de motie van Sociaal
Gemert-Bakel te verbreden, dan wel separaat een motie in te dienen.
8.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.48 uur.

Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum
20-02-2020

Toezegging
Agpt 8. Kadernota GGD
De wethouder zegt toe te onderzoeken
ambulancezorg op Uden te oriënteren.

01-04-2021

Agpt. 5. Kadernota GGD
De wethouder stelt een RIN in het
vooruitzicht over de uitkomsten van
onderzoek naar ambulancevervoer

20-02-2020

8.Kadernota GGD / De wethouder gaat
verder in gesprek over terugbrengen van de
consultatiebureaufunctie Bakel / Milheeze.

26-11-2020

Mondelinge vragen van commissieleden aan
het college:
De wethouder zegt toe op een zo kort
mogelijke termijn een presentatie van het
gebiedsteam aan de raadscommissie SDSO
te organiseren.
Wethouder zegt toe het tzt door het
stichtingsbestuur vastgestelde huishoudelijk
reglement ter inzage te leggen tbv de
raads(commissie). Zsm na 1 april 2021.
TBV de raadscommissie wordt een
presentatie St. Leergeld georganiseerd.

9-12-2020

14-01-2021
01-04-2021

De fractie VVD verzoekt de
agendacommissie / griffie om een
werkbezoek of presentatie te organiseren
mbt de first responder.

Afgedaan ja/nee
De ambulance uit Uden wordt
ingezet als
“burendienst” wanneer het
nodig is. Dit is het geval voor
alle ambulances op de grens
met andere regio’s en v.v. In
2020 wordt het spreidingsplan
van de ambulance opnieuw
geavaleerd. De cijfers van
2019 zijn opgevraagd bij de
GGD maar door de drukte van
de Corona zijn deze nog niet
aangeleverd.
De gesprekken lopen
vertraging op door Corona en
zijn nog gaande. Door Corona
zijn de medewerkers van de
GGD ingezet bij andere
dringende werkzaamheden.
Gesprekken worden
voortgezet zodra dit kan.

Afgedaan. Zie BenW
informatiebijeenkomst d.d. 25
maart 2021.

