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Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Sociaal Domein d.d. 14 november 2017.
Aanwezig:
De heer J.P.H. Gruijters

plv. voorzitter

de heer T.M. van Delden

lid

de heer J.B.J.A.M. Hendriks

plv. lid

mevr. S. van Kollenburg

lid

de heer H. Maas

lid

de heer W.P.H. van Osch

lid

mevr. G. Vereijken

lid

de heer J.C.M. Verschuren

lid

de heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

mevrouw G.T. Buter

wethouder

de heer D. Haank

hoofd afdeling Beleid en Projecten

de heer M. van Esch

hoofd afdeling Dienstverlening

mevr. L. Vollenberg

medewerkster afdeling Beleid en Projecten

Afwezig:
mevrouw M.C. Slaets-Sonneveldt

voorzitter

de heer A.M. Brouwers

lid

de heer J.H.C.M. Briels

wethouder

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. De heer Gruijters vervangt mevrouw Slaets als voorzitter.
De heer Hendriks vervangt de heer A. Brouwers. Wethouder Briels is afwezig. Er hebben zich
geen insprekers gemeld.
2. Vaststelling van de agenda.
De voorzitter stelt voor om agendapunt 8 van de agenda af te voeren. In de
commissievergadering van 19 september 2017 is de commissie hierover al geïnformeerd. Per
abuis is dit onderwerp nu aan de agenda toegevoegd. De commissie stemt hiermee. De agenda
wordt dienovereenkomstig vastgesteld.
3. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 19 september 2017.
De besluitenlijst en de toezeggingenlijst worden conform het concept vastgesteld.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief ‘Informatie over besluitvorming van de
Uitvoeringsorganisatie van de Peelgemeenten inzake ontwikkelingen jeugdzorg’ merkt de heer
Maas op dat financiële risico’s lastig te managen zijn vanwege de beperkte invloed op de
instroom. De vrije toegang tot goede jeugdzorg moet gewaarborgd blijven.
Ook andere commissieleden spreken hun zorgen uit over de financiële risico’s die verbonden zijn
aan de jeugdzorg.

Wethouder Buter geeft aan dat bij de opstelling van de begroting niet altijd bekend is of er nog
nagekomen rekeningen aan zullen komen. Er is een reservefonds beschikbaar om tegenvallers
op te vangen. Vooralsnog wordt verwacht dat deze reserve voldoende zal zijn.
Verder heeft zij enkele mededelingen voor de commissie. De bouw van de schoolwoningen voor
het Commanderij College verloopt nog volgens schema.
Ten aanzien van het traject met de buitensportverenigingen zal het college op korte termijn de
kaders bepalen. Over enkele weken zal de raad hierover via een raadsinformatiebrief
geïnformeerd worden. Tot slot merkt ze op dat de armoede-conferentie ertoe heeft geleid dat
een aantal betrokken partners concreet aan de slag gaat. Zij houdt de commissie hiervan op de
hoogte.
5.

Presentatie beleidsprogramma BMS (Bijzonder bijstand, Minima en

Schulddienstverlening).
Mevrouw De Laat van de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten verzorgt een presentatie over
het programma BMS en beantwoord daarbij een aantal technische en verhelderende vragen.
6.

Conceptprogramma BMS 2018.

De heer Hendriks is benieuwd naar de ervaringen in Someren en Deurne. Hij vraagt om een
toelichting op de hoge cijfers als het gaat om mensen met problematische schulden. Verder
vraagt hij naar een indicatie van de hoogte van een basisinkomen.
Ook de heer Maas schrikt van de aantallen. Hij stelt vast dat er dan ook veel kinderen mee
gemoeid zijn en maakt zich daar ongerust over. Een deel van de verantwoordelijkheid ligt
volgens hem ook bij de maatschappij. Hij pleit voor aandacht voor de doelgroep met psychische
problematiek.
De heer R. Verschuren spreekt over ernstige getallen die echter niet nieuw zijn. Ook hij
beschouwt het als een verantwoordelijkheid van de samenleving om hier wat aan te doen. Hij is
benieuwd naar de ervaringen van de betrokkenen zelf. Hij pleit voor een brede monitoring en
benchmarking. Een doorbreking van het taboe dat op het onderwerp rust kan bijdragen aan een
effectievere oplossing van het probleem. Het voorliggende programma geeft vertrouwen. De
uitwerking zal leren wat de effecten zijn. Het is zaak om de problematiek aan te pakken.
De heer Van Osch is van mening dat de inwoner centraal dient te staan. Hij vraagt of alle
peelgemeenten hetzelfde gaan doen of dat er ook verschillen zijn. Hij is benieuwd naar nieuwe
landelijke cijfers. Cliënten dienen in een vroeg stadium bij het proces betrokken te worden. Tot
slot vraagt hij een toelichting op de coördinerende rol van het samenwerkingsverband
Peelgemeenten.
Mevrouw Vereijken pleit voor meer informatie over de verschillende doelgroepen om gerichter te
kunnen werken.
Wethouder Buter stelt dat alle peelgemeenten een eigen aanpak hanteren maar dat we daardoor
via samenwerking wel van elkaar kunnen leren. Om die reden past de coördinerende rol ook bij
het samenwerkingsverband. Zij erkent dat het gaat om schokkende cijfers. Er is in beginsel
sprake van problematische schulden wanneer men stopt vaste lasten te betalen. Ingezet wordt
op het creëren van situatie waarin schulden worden voorkomen. Zij heeft geen idee hoe hoog
een eventueel basisinkomen zou moeten zijn. Hier wordt op dit moment mee geëxperimenteerd
maar daar zijn nog geen resultaten van. Zij merkt op dat iemand met een minimuminkomen
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niet per definitie problematische schulden heeft. Zij vindt het belangrijk dat kinderen gelijke
kansen krijgen. In overleg met de stichting Leergeld wordt getracht de verschillen op te heffen.
Probleem is alleen dat men lang niet iedereen kan bereiken omdat er vaak sprake is van
onbekendheid van de mogelijkheden. Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om dit te
verbeteren.
Er is extra aandacht voor de weerbaarheid van kinderen op scholen, voor mensen met een
verstandelijke beperking en voor mensen met psychische problemen.
Alle peelgemeenten gaan met dit onderwerp aan de slag maar wel ieder met een eigen insteek.
De rol van de uitvoeringsorganisatie peelgemeenten is vooral faciliterend.
7.

Gebundelde Uitkering 2017 – Analyse en maatregelen gericht op terugdringing

tekort BUIG t.b.v. een vangnetuitkering.
De heer Van Osch vraagt of bekend is hoe het tekort tot stand is gekomen en waarom het
college verwacht dat er vanaf 2019 geen tekort meer zal zijn.
De heer R. Verschuren maakt zich zorgen over de achterblijvende uitstroom van statushouders.
Hij pleit voor extra aandacht voor deze doelgroep.
De heer Maas ondersteunt het pleidooi van de heer Verschuren.
Ook de heer Hendriks maakt zich zorgen over de uitstroomcijfers en vraagt waarom de
jeugdwerkloosheid hier hoger is dan het landelijke cijfer.
Wethouder Buter geeft aan dat er sprake is van solidariteit binnen de gemeenschappelijke
regeling. Voor Laarbeek zijn er geen directe financiële gevolgen. Het door het rijk verstrekte
budget is te laag als gevolg van de gehanteerde verdeelsleutel. De uitstroom van statushouders
is een complex probleem. Zij moeten ook een inburgeringscursus volgen die vaak overdag wordt
gegeven. Daarnaast moeten ze geld lenen om deze cursus te volgen. Ook zijn veel
statushouders vaak minder hoog opgeleid dan gedacht. De participatiecoach bij Vierbinden gaat
nadrukkelijk met deze doelgroep aan de slag. Zij wijst erop dat Senzer nog maar kort als
fusiebedrijf aan de slag is en heeft er wel vertrouwen in dat het bedrijf steeds betereresultaten
zal laten zien. Het blijkt in de praktijk ook lastig om opleidingen en vacatures aan elkaar te
matchen.
Er is volgens haar geen duidelijke reden voor de hogere jeugdwerkloosheid.
De commissie adviseert de raad om dit voorstel als bespreekstuk te behandelen.
8.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Laarbeek.

Dit agendapunt is afgevoerd van de agenda.
9.

Voorstel tot vaststelling van de WMO Verordening 2018.

De commissieleden zijn tevreden over het voorstel en de wijze waarop dit in samenwerking met
de WMO raad tot stand is gekomen.
Wel wordt gepleit voor zorgvuldigheid wanneer sprake is van achteruitgang in ondersteuning.
Ook wordt aandacht gevraagd voor het behoud van maatwerk.
Wethouder Buter geeft aan dat het voorstel inderdaad zorgvuldig tot stand is gekomen en dat
deze systematiek de mogelijkheid van maatwerk biedt.
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De commissie adviseert de raad om dit voorstel als hamerstuk te behandelen.

10.

Voorstel tot vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2017.

De commissie adviseert de raad om dit voorstel als hamerstuk te behandelen.
11.Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
Er zijn geen mededelingen van de portefeuillehouder.
12.Rondvraag.
De heer R. Verschuren informeert naar de stand van zaken ten aanzien van de
huisvestingsproblematiek van Harmonie Oefening en Uitspanning.
De heer Hendriks vraagt om een schriftelijke bevestiging van het college van de antwoorden
over de financiering van de jeugdzorg.
Wethouder Buter zal de portefeuillehouder vragen om dit via de toezeggingenlijst te
beantwoorden. Met betrekking tot de vraag van de heer Verschuren merkt zij op dat er een
traject loopt om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Mocht een verhuizing naar het
Ontmoetingscentrum aan de orde zijn dan zullen de verenigingen hierbij tijdig worden betrokken
om goede oplossingen te komen.
13.Sluiting
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 januari 2018.
De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

M.C. Slaets-Sonneveldt
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