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1.

griffier

Opening

De voorzitter opent de eerste vergadering in deze samenstelling. Mevrouw Van der Horst
vervangt de heer Van Heijnsbergen. Er hebben zich geen insprekers gemeld.
2.

Vaststelling van de agenda

De agendapunten 5, 6 en 7 worden naar voren gehaald in verband met de aanwezigheid van
wethouder Buter, die later aanschuift bij de commissie Ruimtelijk Domein.
Er wordt ingestemd met deze gewijzigde agenda en de agenda wordt hierbij vastgesteld.
5. Voorstel tot vaststelling van de Afstemmingsverordening Participatiewet Laarbeek
2018 en intrekking van de Afstemmingsverordening Participatiewet Laarbeek 2015
en de 1e Wijzigingsverordening.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
De commissie adviseert de raad om dit voorstel als hamerstuk te behandelen.
6. Voorstel tot vaststelling van de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet
Laarbeek 2018 en intrekking van de Verordening loonkostensubsidie Laarbeek
2015.
De heer Tijssen geeft aan dat het kabinet voornemens is om het instrument te gaan veranderen,
loonkostensubsidie wordt een loondispensatie en hij wil weten wat het verschil is.
Voorheen beoordeelde het UWV of iemand wel of niet tot de doelgroep behoorde en nu doet
Senzer dit voortaan zelf. Is dit niet het keuren van eigen vlees?

Wethouder Buter legt uit dat bij loondispensatie een werknemer bij een werkgever verdient naar
vermogen. Hij of zij krijgt dan een salaris wat past bij de arbeidsproductiviteit, wat wordt
aangevuld vanuit de middelen van de bijstand door de gemeente. Waardoor zo’n persoon nooit
een voltallige, volledige werknemer wordt bij een bedrijf.
Bij loonkostensubsidie krijgt de werkgever middelen zodat hij of zij het loon kan aanvullen tot
minimumloon.
Er is wat discussie over hoe hoog zo’n loon moet zijn, wordt het aangevuld tot bijstandsniveau
of tot minimumloon.
Voorheen deed het UWV de keuring van mensen middels een bepaalde systematiek. Door een
wetswijziging vorig jaar kunnen nu ook instellingen die over een bepaalde gecertificeerde
systematiek beschikken, zoals Senzer, het keuren uitvoeren. Zij hebben samen met de
Universiteit Maastricht het instrument Darius ontwikkeld voor loonwaarde metingen. Het zijn
gecertificeerde instrumenten. Het gevoel van slager keurt zijn eigen vlees gaat daarom niet op.
Mensen kunnen nu ook in een werksituatie getest kunnen worden waardoor je een beter beeld
krijgt dan toen het UWV de keuringen deed.
Het is bedoeld om mensen sneller tot de doelgroep voor de garantiebanen te laten horen.
De commissie adviseert de raad om dit voorstel als hamerstuk te behandelen.
7. Voorstel tot vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet Laarbeek
2018 en intrekking van de Re-integratieverordening Participatiewet Laarbeek
2015.
De heer Tijssen geeft aan dat werkgevers nog steeds 12.000 mensen zoeken hier in de regio en
er zitten ook ongeveer evenveel mensen thuis. De verordening is nu up to date, maar de vraag
blijft hoe we er nu praktisch voor gaan zorgen dat er ook meer mensen uitstromen en aan het
werk komen.
Wethouder Buter merkt op dat niet iedere werkeloze een op een te plakken is op iedere baan.
Wat de arbeidsmarkt vraagt is veel goed opgeleid personeel, omdat er in de techniek en in de
zorg erg veel vacatures zijn op MBO niveau. Mensen die al lange tijd niet werken en/of met een
arbeidsbeperking zitten passen daar niet altijd op. Daar zetten we participatie ook in op een
andere manier.
Het hele bestand wordt gescreend, vooral de groep die langdurig in de bijstand zit. Daar komt
uit dat er veel problematiek zit wat werken niet makkelijk mogelijk maakt.
Re-integratie loopt wel volgens een aantal lijnen. Als mensen wel arbeidsvermogen hebben
wordt er gekeken of dat boven de 80% zit. Of tussen 30-80%. Wat betreft de inzetbaarheid van
mensen betekent dit dat mensen arbeidsfit worden gemaakt en dit kost tijd. Er zijn een aantal
leerlijnen bij Senzer waardoor mensen ook klaargemaakt worden voor werk. In die zin proberen
we zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Bij een aantal mensen gaat dit snel en bij
anderen duurt dit langer. Iedere maand wordt er een uitdraai verstrekt van het verloop van het
aantal bijstandsuitkeringen. Daaruit blijkt dat het aantal dossiers afneemt.
De heer Tijssen merkt aanvullend op dat als bekend is dat een bepaald aantal mensen nooit of
heel moeilijk aan baan te helpen is, deze vraag dan wat minder vaak steeds terug komt.
Wethouder Buter geeft aan dat het helpt bij de beeldvorming voor de commissieleden om op
werkbezoek te gaan, om te zien wat Senzer feitelijk aan het doen is. Dit is al afgesproken.
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Wethouder Buter verwacht aan het eind van het jaar voor de doelgeroep 0-30%
arbeidsvermogen dusdanig inzicht te hebben, dat de participatiecoach die zich daar mee bezig
houdt gevraagd wordt eind dit jaar begin of volgend jaar de commissieleden mee te nemen met
wat zij in grote lijnen heeft aangetroffen.
De commissie adviseert de raad om dit voorstel als hamerstuk te behandelen.
De vergadering wordt voor een minuutje geschorst zodat wethouder Buter de vergadering kan
verlaten.
3.

Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 20 februari 2018.

De besluitenlijst wordt conform het concept vastgesteld.
Wethouder Briels heeft een opmerking over het verslag. Hierin staat dat hij meldt dat het Rijk
extra middelen beschikbaar stelt voor de dekking van het te kort in het Sociaal Domein en dat
klopt ook. Er staat vermeldt dat nog niet bekend is om welk bedrag het gaat. Dat is ook niet
bekend want dat krijg je niet zomaar. Het bedrag waar wethouder Briels op doelde is een
eventueel te kort in het Sociaal Domein, met name de jeugdzorg. Het Rijk heeft met VNG
afgesproken daar 100 miljoen voor beschikbaar te stellen. Daarnaast ook een greep uit het
Gemeentefonds van 100 miljoen. De vraag is of we daar voor in aanmerking komen en of we
een aanvraag doen.
4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief Taakstelling 2017 huisvesting vergunninghouders
vraagt de heer Tijssen of de taakstelling van de eerst helft van 2018 behaald is.
Wethouder Briels antwoord dat die taakstelling behaald is.
Mevrouw Staal merkt op dat er Europees hierover veel te doen is. Zijn we straks ook voorbereid
op eventueel een nieuwe toestroom?
Wethouder Briels geeft aan dat het met de nieuwe instroom mogelijk meevalt. Er is nog steeds
een taakstelling en er zijn nog mensen met een status die hier nog gehuisvest moeten worden,
maar het wordt aanzienlijk minder. Vorig jaar werd de taakstelling niet behaald, maar dat had te
maken met het feit dat we te weinig aanvragen hadden.
Als het nodig is komt er weer een gesprek met de woningstichting.
Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief Start uitbreiding Commanderij College Laarbeek
vraagt de heer Tijssen of de streefdatum wordt gehaald.
Wethouder Slaets geeft aan dat de schoolwoningen voor het begin van nieuwe schooljaar op tijd
opgeleverd worden.
Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief Ontwikkelingen huisvesting harmonie O&U vraagt
de heer Tijssen wat er in het geschreven huisvestingsconcept staat. Het Anker is ook belangrijk
voor grote evenement en hij is benieuwd of het ontmoetingscentrum zo wordt aangepast dat
ook daar voldoende mensen binnen kunnen voor de evenementen die er gehouden worden.
Is Vierbinden straks weer de partij die de zaal verhuurd waar de harmonie in komt te zitten?
Is er ook gekeken naar andere alternatieven als huisvesting voor de harmonie?
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De heer Tijssen wordt graag op de hoogte gehouden over het verloop van de
vervolggesprekken.
Wethouder Briels geeft aan dat de huisvestingsplannen ook de wensen en ideeën zijn van de
gebruikers, dat zijn er meer dan alleen O&U.
De ruimte voor 600-800 personen wordt gegarandeerd. Opzet is dat O&U een reguliere
gebruiker wordt. O&U is zelf bij de gemeente gekomen met het probleem van de huisvesting.
We moeten nu proberen te komen met een duurzame oplossing en die is voorzien in het
ontmoetingscentrum omdat daar het beheer gegarandeerd is en dat is kosten technisch
gunstiger.
Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief Kwaliteitsmeting Huishoudelijke Ondersteuning
februari 2018 merkt de heer Tijssen op dat hij het rapport heeft gelezen en onderaan bij de
conclusies wordt een verschil geconstateerd in de waardering tussen de beleving van de
huishoudelijke hulp die wordt geboden en door hetgeen wat wordt gemeten. Hij is benieuwd of
we erachter kunnen komen waar dit verschil in zit.
Wethouder Slaets geeft aan dat beleving moeilijk vast te leggen is.
We moeten dit wel in de gaten blijven houden want beleving en resultaat moet niet te ver uit
elkaar gaan lopen.
Wethouder Briels heeft een aantal mededelingen.
In de brief van de GGD over de begrotingswijziging 2018 werd destijds aangegeven dat er een
verwacht tekort is van 650.000,-. Dat is minder geworden en is nu € 475.000,-. Er zou een
aanvulling gedaan worden tot 6 ton. Dit wordt naar beneden bijgesteld.
De raad heeft een zienswijze ingediend op de begroting. Een meerderheid van de gemeenten
heeft geen zienswijze ingediend en dat maakt dat de inwonersbijdrage wordt opgehoogd met
€ 0,32 per inwoner. Voor Laarbeek is dat ongeveer € 7000,- en dat zal verwerkt moeten worden
in de begroting.
Verder deelt wethouder Briels mede dat het College vanmorgen een belangrijk besluit heeft
genomen over de aansturing van het gebiedsteam 18+ en 18-. Er was al een regievoerder voor
het sociaal domein voor een halve fte. Daarnaast hadden we een coördinator centrum jeugd en
gezin.
Er is geconstateerd dat er een betere samenhang moet komen tussen de 3 domeinen,
participatiewet, jeugdwet en WMO. We willen de regie verder naar ons toetrekken. We krijgen 1
regievoerder voor het sociaal domein. Die stuurt participatiewet, WMO en jeugd aan in het
gemeentehuis. Werken gebeurd wel buitenhuis maar de backoffice wordt hier gehuisvest.
Het zonnepanelenproject verloopt voorspoedig en er zijn 308 aanmeldingen. Als er nog meer
vraag naar is wordt er mogelijk op terug gekomen naar de raad, na de zomerperiode.
Ook de duurzaamheidslening verloopt goed. Er zijn een 5-6 tal aanvragen.
Wat betreft de raadsinformatiebrief over de beheersmaatregelen jeugd wordt het volgende
medegedeeld. De tekorten binnen de jeugdzorg lopen, met name in Eindhoven, bijna uit de
klauwen. Drie inkoopregio’s, Dommelvallei Plus, Peelgemeenten en Eindhoven gaan samen in
overleg om te kijken hoe ze de kosten meer beheerst kunnen krijgen.
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Voor ons zijn drie dingen van belang, productdienstcatalogus die verder doorontwikkeld moet
worden, goed contractmanagement en inzetten op een verbeterde toegang en versterking van
het lokale gebied.
Eindhoven is voornemens om budgetplafonds in te voeren. De wachtlijsten lopen daardoor
mogelijk op en dit heeft mogelijk effecten voor de omliggende gemeenten. Daarover gaan we in
gesprek met Eindhoven.
16 augustus a.s. vindt er een werksessie plaats over inkoop met portefeuillehouders uit de
Peelregio om beter vat en grip te krijgen op de financiën in de jeugdzorg. In het najaar zal
vanuit de Peelgemeenten voor alle raadsleden uit de Peel een avond georganiseerd worden
waarin hierover meer wordt uitgelegd.
Naar aanleiding van de eerste kwartaalrapportage vanuit de Peel valt op dat we op basis van de
eerste kwartaalrapportage er nog niet zoveel mee kunnen. Het gaat om cijfers van dat moment.
We hopen met de 2e kwartaalrapportage beter zicht te krijgen op hoe dit zich ontwikkeld.
In de commissievergadering van september wordt hierop teruggekomen en wordt er een
toelichting gegeven op de 2e kwartaalrapportage van de Peelgemeenten.
Wethouder Briels zegt toe dat er voor 2019 toegewerkt wordt naar een begroting en
verantwoording van de uitgaven in het Sociaal Domein. Hiertoe vindt ook een herschikking
plaats van de op het Sociaal Domein betrekking hebbende budgetten.
Wethouder Slaets deelt mede dat de rapportage ontvangen is van het jaarlijks verplichte
cliëntervaringsonderzoek van de WMO 2017. Dit onderzoek is door 260 personen ingevuld. 79%
heeft aangegeven dat ze wisten waar ze moesten zijn. 75% gaf aan snel te worden geholpen,
83% voelde zich serieus genomen en 42% wist van een cliëntondersteuner.
85% vond de zorg van goede kwaliteit en 86% vond dat de ondersteuning past bij de
hulpvraag.
In het najaar volgt er een kwalitatief onderzoek waarin er meer inhoudelijke toelichting komt.
8.

Stand van zaken ontwikkelingen Sociaal Domein

Geen opmerkingen of mededelingen
9.

Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking

Wethouder Briels heeft een aantal mededelingen over de Peelgemeenten.
Er is vrij recent een nieuwe directeur aangesteld, mevrouw Nawelle Sabir.
Het dagelijks bestuur van de GR heeft besloten tot een evaluatie van de gouvernance van de
gemeenschappelijke regeling.
De stukken voor de jaarrekening zijn ontvangen. Wat nog ontbreekt is de accountantsverklaring
van de Peelgemeenten. Die is nog niet binnen, maar er is een goedkeurende verklaring. De
accountant ziet de GR Peelgemeenten als een koploper hierin in het Sociaal Domein.
10. Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

5/6

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 september 2018.
De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

F.P.A.C. van Zeeland
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