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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij meldt dat mevrouw Vereijken
wordt vervangen door mevrouw Van Oosterhout.
2.

Vaststelling van de agenda.

De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
3.

Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 10 mei 2016.

De besluitenlijst wordt conform het concept vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst informeert de heer T. Brouwers naar de stand van zaken
met betrekking tot de subsidieaanvraag van Omroep Kontakt.
Wethouder Briels geeft aan dat hij vandaag de 3e toezegging heeft ontvangen dat de definitieve
subsidieaanvraag in aantocht is. Zodra die is ingediend kan het college een standpunt innemen.
De heer R. Verschuren verwijst naar een brief uit Someren waarin de verbazing wordt
uitgesproken over de toenadering van Omroep Kontakt tot lokale omroepen buiten de Peelregio.
Samenwerking in Peelverband lijkt hem veel logischer. Hij vraagt welke invloed de gemeente
heeft op dit proces en of de uitkomst hiervan het gemeentelijk subsidiebeleid kan beïnvloeden.
De heer Maas wil niet subsidie als instrument wordt gebruikt voor het sturen van vrije
nieuwsgaring.
Wethouder Briels is met hem van mening dat het niet wenselijk is dat de gemeente sturend
optreedt ten opzichte van een onafhankelijke omroep. Hij merkt op dat de huidige
gemeentelijke subsidie aan Omroep Kontakt boven de normbedragen van OLON ligt.
De heer T. Brouwers informeert naar de stand van zaken met betrekking tot het
vluchtelingenvraagstuk.
Wethouder Buter wijst op de gemaakte afspraak met Wocom dat alle statushouders zullen
worden gehuisvest. Daarbij is men wel afhankelijk van het aantal vrijkomende huurwoningen

door het jaar. Zij gaat er vanuit dat Wocom zich aan de gemaakte afspraken houdt en dat we de
taakstelling gaan halen. Het college blijft de vinger aan de pols houden en kijkt ook naar
eventuele alternatieven.
4.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Ingekomen stukken.
Enkele commissieleden informeren naar de stand van zaken rondom het hergebruik van de
Leonarduskerk.
Wethouder Briels merkt in dit verband op dat de mogelijkheden beperkt zijn. Het verstrekte
subsidiebedrag is besteed aan het doel waar het voor bedoeld was. Er is geen sprake van harde
voorwaarden waaraan men het kerkbestuur kan houden. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen
bekend. Hij heeft nog steeds de indruk dat men wil meewerken aan een geschikte
herbestemming.
De heer Van Osch merkt naar aanleiding van de raadsinformatiebrief over het
Commanderijcollege op dat het niet de bedoeling kan zijn dat leerlingen verplaatst gaan worden
naar Gemert. De heer R. Verschuren informeert welke stappen intussen zijn gezet om de acute
huisvestingsproblemen op te lossen. De tijd begint namelijk steeds meer te dringen. Verder wil
hij weten welke lange termijn oplossingen in beeld zijn.
De heer T. Brouwers vindt het jammer dat het college vooral de nadruk legt op de formele kant
van de zaak en zich lijkt te verschuilen achter regels en termijnen. Hij pleit voor een meer
voortvarende aanpak.
De heer Maas is het niet met hem eens. Het college handelt in zijn ogen juist ruimhartig in
plaats van formeel. De aanpak van dit probleem vereist zorgvuldigheid.
Wethouder Buter heeft nog geen diepgaande analyse kunnen laten uitvoeren van de prognoses
omdat alle focus op dit moment gericht is op de oplossing van het acute huisvestingsprobleem.
Op dit moment wordt er hard gewerkt om enkele voorstellen uit te werken waarvoor de raad
mogelijk een krediet beschikbaar moet stellen. Afhankelijk van de aard van de oplossing kan het
daarbij gaan om grote bedragen. De medewerking van meerdere partijen is nodig om tot een
goed voorstel te komen. Zij verwacht dit over enkele weken te kunnen presenteren. Met het oog
op het teruglopen van de leerlingenaantallen op de basisscholen is het voor de lange termijn
wellicht verstandig om samen met Gemert-Bakel een gezamenlijke visie te ontwikkelen over
voortgezet onderwijs. In de kadernota wordt ook aandacht besteed aan de
onderwijshuisvesting. Zij merkt op dat zij zich wel graag wil houden aan de gemaakte afspraken
met de raad.
Mededelingen portefeuillehouders.
Wethouder Buter zal de eerste evaluatie van de tegenprestatieregeling zo snel mogelijk ter
informatie naar de commissie sturen.
Ten aanzien van de zorgen die onlangs zijn geuit over de laaggeletterdheid in Laarbeek merkt zij
op dat er hiervoor in de regio een convenant is afgesloten dat uitgewerkt wordt en regionaal zal
worden uitgezet.
Zij is trots op ‘Laarbeek werkt’ die onlangs een banenmarkt hebben georganiseerd. Dit was een
groot succes. Het ging hier om een initiatief uit het WMO beleidsplan dat door betrokkenen zelf
op touw is gezet.
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Samen met het participatieteam wordt een plan opgesteld om aan de slag te gaan met het
vormgeven van daadwerkelijke participatie.
5.

Wijziging afstemmingsverordening Participatiewet 2016.

De heer R. Verschuren is benieuwd naar de wijze waarop de controle zal plaatsvinden.
De heer Van Osch vraagt zich af of de boete van max 100 %, die kan worden opgelegd, niet te
ver gaat.
Wethouder Buter meldt dat de controle plaatsvindt via de klantbegeleiding. Hier worden
afspraken over gemaakt.
Zij snapt de opmerking van de heer Van Osch maar wijst erop dat dit wettelijk wordt opgelegd.
De maatregel wordt wel gespreid over een aantal maanden. Aan de andere kant, als men zich
aan de afspraken houdt is er niets aan de hand.
De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te
behandelen.
6.

1e Tussenrapportage 2016.

De heer T. Brouwers is benieuwd of de actualisering van de Kadernota Schulddienstverlening schuldhulpverlening is afgerond en wat de resultaten daarvan zijn. Met verwijzing naar een brief
van een aantal inwoners aan de Tempelierstraat in Aarle-Rixtel merkt hij op dat
inwonerparticipatie niet altijd even soepel verloopt. Hij vraagt hier aandacht voor.
De heer R. Verschuren vraagt welke opties worden onderzocht als het gaat om de
herbestemming van de schoolwoningen in Aarle-Rixtel en wanneer hierover besluitvorming kan
plaatsvinden.
Wethouder Buter merkt op dat er onlangs in regionaal verband nieuw beleid is vastgesteld ten
aanzien van schulddienstverlening. Lokaal wil zij aansluiten op dat beleid. In het kader van de
uitwerking wordt er druk gewerkt aan het opbouwen van een lokale infrastructuur.
De vraag van de heer Verschuren zal zij in de volgende commissievergadering beantwoorden.
Wethouder Briels merkt naar aanleiding van de opmerking van de heer Brouwers op dat de
gemeentelijke organisatie in dit opzicht een lerende organisatie is waarbij dit soort signalen
behulpzaam zijn.
De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te
behandelen.
7.

Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.

Wethouder Briels merkt op dat er morgenavond een informatiebijeenkomst is in Lieshout waar
raadsleden worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de
samenwerking tussen de Peelgemeenten.
8.

Rondvraag.

De heer Van Osch informeert of het overleg met de klankbordgroep over het leerlingenvervoer
nog een vervolg krijgt.
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Wethouder Briels stelt dat bij de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep is aangegeven dat
er geen behoefte meer was aan een vervolg. Wel is afgesproken dat hij bij een nieuwe
aanbesteding opnieuw een beroep kan doen op die mensen.
Naar aanleiding van een vraag van de heer T. Brouwers merkt wethouder Buter op dat het
overzicht van asbesthoudende panden enkele maanden geleden al ter beschikking is gesteld aan
de commissie.
9.

Sluiting.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juli 2016.
De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

M.C. Slaets-Sonneveldt
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