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Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Sociaal Domein d.d. 15 november 2016.
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij meldt dat mevrouw Vereijken
en de heer Biemans zich hebben afgemeld. Er hebben zich geen insprekers gemeld.
2.

Vaststelling van de agenda.

Op voorstel van de voorzitter wordt agendapunt 7 naar voren gehaald en als agendapunt 5
behandeld. Voor het overige wordt de agenda conform het concept vastgesteld.
3.

Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 19 juli 2016.

De besluitenlijst wordt conform het concept vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt de heer R. Verschuren of er nieuwe ontwikkelingen
zijn met betrekking tot de huisvesting van harmonie Oefening en Uitspanning.
Wethouder Buter meldt dat dit niet het geval is.
De heer T. Brouwers vraagt of de commissie voor 1 januari aanstaande een besluit kan
verwachten over de huisvestingssituatie van het Commanderij College.
Wethouder Buter meldt dat de betrokken partijen volgens een bepaald proces te werk gaan. Zij
zal de commissie voor 1 januari aanstaande informeren over de stand van zaken. Het is echter
niet zeker dat er voor 1 januari aanstaande al besluiten genomen kunnen worden.
4.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Wethouder Briels geeft een korte terugkoppeling op de afhandeling door het college van een
aantal ingekomen brieven aan de raad.
Hij meldt dat de drukte bij het centrum voor jeugd en gezin toeneemt. Dit heeft de aandacht
van het college en heeft er onder andere al toe geleid dat het aantal opvoedondersteuners is
uitgebreid. Daarnaast wordt er extra ondersteuning ingezet op GGZ.

In de volgende commissievergadering zal hij nadere mededelingen doen over hoe om te gaan
met passend onderwijs in het voortgezet onderwijs, waar ook in peelverband aan gewerkt
wordt.
Met betrekking van het nieuwe systeem voor het stimuleren van kunst en cultuur onderwijs
merkt hij op dat het nieuwe systeem niet heeft geleid tot minder aanmeldingen bij de Stichting
Muziekonderwijs Laarbeek. In totaal zijn er 353 vouchers verstrekt, waardoor er 122 kinderen
meer in aanmerking zijn gekomen voor een tegemoetkoming.
Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over hulp in huishouding is
er op basis van nen-normen in 240 situaties getoetst of het huis schoon is. Slechts in 2 gevallen
bleek dat niet het geval, wat duidt op een goede score.
5.

Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage 2016.

De heer T. Brouwers vraagt om een overzicht van de projectsubsidies die verstrekt zijn en welke
nog beschikbaar zijn. Ten aanzien van de integratie van niet-Nederlanders vraagt hij om een
nadere toelichting. Verder informeert hij naar de huisvesting van doelgroepen, anders dan
statushouders en vraagt hij om een nadere toelichting waarom de reductie van het aantal
bijstandsgerechtigden niet is gerealiseerd. Tot slot wil hij weten wat het college vindt van de
voorgenomen aanpassing van de betalingscyclus van uitkeringen voor bijstandsgerechtigden.
Wethouder Briels zegt toe in de volgende commissievergadering een overzicht van
projectsubsidies te zullen verstrekken.
Wethouder Buter geeft aan dat ten aanzien van de integratie van niet-Nederlanders er een
bestuursakkoord is gesloten tussen het rijk en de VNG. Een onderdeel daarvan is een
participatieverklaring. Over de lokale invulling daarvan verschijnt binnenkort een notitie.
Daarnaast wordt in regioverband in samenwerking met Senzer gewerkt aan een plan van
aanpak, dat binnenkort verschijnt, om mensen zo snel mogelijk aan werk te helpen. Op korte
termijn zal ze de commissie informeren over de huisvesting van verschillende doelgroepen. Zij
benoemt naast de reorganisatie bij het werkbedrijf, nog enkele andere redenen waarom de
reductie van het aantal bijstandsgerechtigden niet is gerealiseerd. Met betrekking tot de
voorgenomen aanpassing van de betalingscyclus van uitkeringen voor bijstandsgerechtigden
wijst zij erop dat parttimers in de huidige situatie in de knel komen met de verrekeningen die
moeten worden uitgevoerd. Deze aanpassing moet daar verbetering in brengen. Dat wordt
uiteraard zo zorgvuldig mogelijk gedaan. Doel is om de administratieve druk voor zowel het
werkbedrijf als voor de mensen zelf zo veel mogelijk te beperken. Door deze vorm van
deregulering wordt het juist makkelijker voor betrokkenen om parttime te werken. Uiteraard is
het vervelend voor een aantal mensen en dient er aandacht te zijn voor mensen die hierdoor in
de problemen dreigen te komen.
De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te
behandelen.
6.

Evaluatie Nota Tegenprestatie naar Vermogen.

De heren van Wens en Willems van Senzer geven een korte toelichting op de evaluatienota.
In de praktijk blijkt het een behoorlijke klus om mensen in beweging te krijgen. In Laarbeek en
Gemert-Bakel gaat het in totaal om 399 klanten. De insteek is om te motiveren en te
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stimuleren. Het is van belang om de mensen te leren kennen en de meerwaarde van
vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. Als dat lukt, bloeien mensen op. Dit proces kost
echter wel tijd.
Een aantal verhelderende vragen vanuit de commissie wordt door de heren beantwoord.
Aangegeven wordt dat het van belang is om af te tasten en de cliënten te leren kennen. Velen
van hen kennen bepaalde beperkingen en dat kost nu eenmaal tijd. In het komende jaar wil
men het complete bestand van de Peelgemeenten screenen om te kijken wat hun mogelijkheden
zijn. Daarbij zal ook veel aandacht worden besteed aan de groep 55+. Verder zal er meer
worden samengewerkt met lokale maatschappelijke instanties om de kans op maatschappelijke
deelneming te vergroten. Het gaat erom dat mensen gemotiveerd aan de slag gaan zodat er
voor beide partijen een win-win situatie ontstaat. De instroom van mensen blijft een punt van
zorg. Dit hangt nauw samen met de economische ontwikkeling en de hoeveelheid statushouders
die zich aandienen. Nieuwe instroom wordt zoveel mogelijk direct doorgeleid naar werk. Voor
een versnelling van het proces zijn simpelweg meer mensen nodig.
Wethouder Buter vindt dat de tegenprestatie niet ingezet moet worden als dwangmiddel maar
als participatiemiddel. Mensen komen soms van heel ver waardoor het een arbeidsintensief
proces is. Het is veelal maatwerk. Zij merkt op dat de statushouders een aparte groep vormen.
Een versnelling van het proces vergt simpelweg meer middelen. Zij beaamt dat ook
maatschappelijke organisaties hierin een rol en verantwoordelijkheid hebben. Er wordt hard aan
gewerkt om dat netwerk uit te bouwen.
7.

Plan van aanpak verlagen uitgaven BUIG 2016.

De heer R. Verschuren maakt zich zorgen over de grote instroom van cliënten. Er is sprake van
een stijging van 63 %. Hij wil weten hoe onze regio zich verhoudt ten opzichte van de landelijke
situatie.
De heer Maas ziet weinig vernieuwends in de voorgestelde maatregelen om de instroom te
beperken. Hij wil weten of er door Senzer wordt meegekeken met landelijke ontwikkelingen en
of de commissie naar aanleiding hiervan nieuwe voorstellen kan verwachten.
Wethouder Buter merkt op dat de verhouding in aantallen van deze regio ten opzichte van het
landelijke beeld niet zo veel afwijkt. Qua werkgelegenheid doen we het zelfs goed. Wel blijkt er
vaak nog sprake te zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod. Zij beaamt dat Senzer de
landelijke ontwikkelingen goed volgt en daarbij nadrukkelijk oog heeft voor vormen van
deregulering. Zij zal de suggestie van de heer Maas bij Senzer onder de aandacht brengen.
De heer T. Brouwers vraagt om aanpassing van het conceptraadsbesluit omdat de beslispunten
naar zijn mening niet duidelijk zijn omschreven.
Wethouder Buter snapt de opmerking en zal hieraan tegemoet komen maar merkt wel op dat de
wet voorschrijft dat de raad een standpunt inneemt.
De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te
behandelen.
8.

Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.

Er zijn geen mededelingen.

3/4

9.

Rondvraag.

De heer R. Verschuren merkt op dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Hij
stelt voor om stichting Vierbinden een keer uit te nodigen om hier met de commissie over te
praten zodat de politiek zo nodig hierop kan reageren.
De heer Van Delden stelt enkele verhelderende vragen naar aanleiding van het plan van aanpak
huisvesting vergunninghouders.
Wethouder Buter antwoordt dat het weliswaar voor de hand ligt om de huisvesting van
vergunninghouders naar evenredigheid over de verschillende kernen te verdelen, maar dat in
voorkomende gevallen ook gehandeld wordt naar de kansen die zich voordoen. Het hangt van
de soort woning af hoeveel kamers daarin verhuurd kunnen worden. Welke locaties momenteel
in beeld zijn wil zij niet zeggen omdat de zorgvuldigheid gebiedt dat eerst de omwonenden en
andere direct betrokkenen van die locaties hierover worden geïnformeerd. De commissie zal
uiteraard ook tijdig op de hoogte worden gesteld.
De vraag van de heer Verschuren zal zij doorspelen aan haar collega Briels. Het is overigens een
zaak van het presidium om hierop al of niet in te gaan.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2017.
De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

M.C. Slaets-Sonneveldt
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