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Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Sociaal Domein d.d. 4 april 2017.
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij meldt dat de heer Van Delden
wordt vervangen door mevrouw Van der Zanden en dat de heer Maas wordt vervangen door de
heer Van Bree.
De heer Biemans heeft zich afgemeld. Er hebben zich geen insprekers gemeld.
2. Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
3. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 21 februari 2017.
De besluitenlijst wordt conform het concept vastgesteld.
De heer Verschuren merkt op dat hij zijn weergave bij agendapunt 7 graag aangepast wil zien.
Hij heeft gewezen op het belang om net als vorig jaar op te merken dat zoveel mogelijk uren
aan klanten en werkzoekenden besteed dienen te worden en niet aan management en
overhead.
De heer T. Brouwers merkt op dat de laatste zin bij de rondvraag aangepast dient te worden als
volgt. ‘De vragen van de heer Brouwers worden aangehouden en hij komt hier nog op terug.’
De voorzitter geeft aan dat de besluitenlijst dienovereenkomstig zal worden aangepast.
De heer Verschuren merkt op dat de toezeggingenlijst wederom veel te laat bij de stukken is
geplaatst. Dit is niet werkbaar.
De voorzitter geeft aan dat dit in het presidium zal worden besproken.

4. Ingekomen stukken en mededelingen.
Wethouder Briels meldt dat hij de vraag van de heer T. Brouwers om toezending van stukken
die betrekking hebben op de subsidies 2016 van Cluster IV van het geldend subsidieprogramma
over circa 4 weken kan beantwoorden. Het vergaren van de gevraagde stukken vergt de nodige
tijd. Verder merkt hij op dat de verwerking van aanvragen bij de teams zorg en welzijn
enigszins stokt. Dit heeft te maken met een combinatie van factoren, in het bijzonder met de
overgang naar een nieuw systeem. Hij zal de directeur van de uitvoeringsorganisatie vragen om
in de volgende commissievergadering een toelichting te komen geven.
Hij vraagt de commissieleden om eventuele signalen die men hierover uit de samenleving
opvangt direct door te geven zodat daarop actie kan worden ondernomen. Hij geeft vervolgens
een korte terugkoppeling van de besproken onderwerpen in het Algemeen Bestuur van de GGD.
Tot slot meldt hij dat de gemeente in gesprek is met de GGD over de overname van de leerling
administratie, die nu nog door de gemeente Helmond wordt uitgevoerd en volgens de inspectie
niet voldoet. Dit komt ook langs de raad omdat de gemeenschappelijke regeling hiervoor moet
worden aangepast.
Wethouder Buter meldt dat zij de raad onlangs heeft geïnformeerd over de stand van zaken met
betrekking tot de bouwplannen in Aarle-Rixtel en over het lokale initiatief dat is opgestart in het
kader van de bestrijding van laaggeletterdheid.
Mevrouw Van der Zanden merkt naar aanleiding van het initiatief in het kader van de bestrijding
van laaggeletterdheid op dat voor dit onderwerp eerder al in regionaal verband een convenant is
gesloten en vraagt of dit iets nieuws is.
Wethouder Buter geeft aan dat dit lokale initiatief een uitwerking is van het regionale
convenant.
5. Raadsvoorstel uitbreiding huisvesting Commanderij College.
Mevrouw Vereijken pleit voor kwalitatief goed onderwijs, ook op de langere termijn. Zij wil
graag een toelichting op het onderwijsconcept op het aspect duurzaamheid in dit plan. Tot slot
vraagt zij hoe het proces zal verlopen en wat daarin verwacht kan worden.
De heer Van Osch is nog niet overtuigd van de noodzaak van deze schoolwoningen. Hij is op
zich blij met het feit dat partijen tot overeenstemming zijn gekomen maar vraagt welke
garanties er zijn dat de school die ruimte ook in de toekomst nodig heeft. Hij wil weten waarom
het gewenste onderwijsconcept niet in de bestaande noodlokalen kan worden uitgevoerd. Hij
mist belangrijke technische informatie over de eisen waaraan de schoolwoningen moeten
voldoen om ook in de toekomst als woning nog courant te kunnen zijn.
De heer Verschuren is blij met het feit dat er een oplossing is gekomen vanuit de
samenwerking. Hij wil graag weten of dat naar beider tevredenheid is. Hij pleit voor een snelle
realisatie van het plan en wil graag zo snel mogelijk een uitgewerkt voorstel zien. Het gaat hier
niet alleen om een kostenpost maar ook om een investering. Hij stelt enkele vragen over de
invulling van de overbruggingsperiode en de verkeersveiligheid. Tot slot merkt hij op dat de
raad en de commissie vanaf nu steeds nadrukkelijker betrokken dienen te worden in het proces.
De heer Van Bree pleit voor het maken van goede afspraken. Goed onderwijs heeft een hoge
prioriteit maar dan wel op basis van reële verwachtingen. De keuze voor schoolwoningen is de
meest duurzame oplossing, ook als de leerlingenprognoses tegenvallen.

2/4

De heer T. Brouwers wijst op het belang van het Commanderij College als voorziening voor
Laarbeek. In een aantal gevallen kan het een doorslaggevende vestigingsfactor zijn voor
mensen die een woning zoeken. Duurzame aspecten zijn belangrijk. Ook hij vraagt aandacht
voor de verkeersveiligheid. Hij pleit voor het presenteren van een voldragen voorstel.
Wethouder Buter geeft aan dat de gemeente en het Commanderij College op korte termijn een
intentieovereenkomst aan zullen gaan om nader invulling te geven aan de gemaakte afspraken.
Deze intentieovereenkomst zal ter kennisname aan de raads- en commissieleden worden
gezonden. Zij wijst erop dat dit voorstel buiten de kaders van de verordening gaat maar dat dat
nodig is in het belang van goed onderwijs. Zij geeft een korte toelichting op het proces dat tot
dit voorstel heeft geleid. Er is voor gekozen om duurzamer te investeren. De leerling prognoses
zijn wat ze zijn en geven geen garantie. De gekozen oplossing geeft wel maximale flexibiliteit.
Courante woningen zijn woningen die na verloop van tijd weer als woningen kunnen worden
verkocht. Het verzoek aan de raad voor een bouwkrediet zal vergezeld gaan met een
programma van eisen waarin duidelijk wordt wat het gaat worden. De politiek vraagt om
hoogwaardige oplossingen. De huidige noodlokalen voorzien hier op de langere termijn niet in.
Een permanente uitbreiding wordt niet overwogen omdat de prognoses op termijn een daling
laten zien.
Samen met het Commanderij College zal getracht worden om het plan zo snel mogelijk te
realiseren. Het bestemmingsplan voorziet in elk geval in de mogelijkheid van schoolwoningen.
Zij is zich ervan bewust dat de verkeersveiligheid de nodige aandacht dient te hebben maar
wijst erop dat de weg niet zomaar omgelegd kan worden vanwege de infrastructuur die eronder
ligt. Zij hoopt het definitieve voorstel in het najaar aan de raad te kunnen presenteren. De
duurzaamheidssuggesties zullen meegewogen worden. Zowel het Commanderij College als de
gemeente streven ernaar om de nieuwe voorziening aan het begin van het schooljaar 20182019 gerealiseerd te hebben.
Mevrouw Grootjen van het Commanderij College geeft een toelichting op het onderwijsconcept
dat men voor ogen heeft. Volgens haar kan dat niet verwezenlijkt worden met de bestaande
noodlokalen. Met de voorgestelde schoolwoningen is dat wel prima mogelijk. Bij de
totstandkoming van dit plan is uitgegaan van de leerling prognoses van twee verschillende
bureaus, die beiden een zelfde beeld laten zien. Wat betreft de verkeersveiligheid wil het
Commanderij College in overleg met de bewoners en de gemeente om de juiste maatregelen te
treffen. Zij bevestigt dat er sprake is van een goede samenwerking met de gemeente.
De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als bespreekstuk
te behandelen.
6. Stand van zaken onder toezichtstelling huisvesting statushouders.
Mevrouw Van der Zanden informeert naar de stand van zaken. Zij wil weten wat de flexibele
schil inhoudt en of er al een nieuwe opgave bekend is.
Ook de heer Verschuren is benieuwd wat de actuele stand van zaken is.
Wethouder Buter merkt op dat er drie factoren van invloed zijn op het al of niet kunnen voldoen
aan de taakstelling. Dat zijn het aantal woningen, de opgelegde taakstelling en de feitelijke
mensen die het COA voor huisvesting aandraagt. Die laatste factor is waar het op dit moment
op stokt. Er worden door het COA geen fysieke mensen aangedragen voor huisvesting. Dit is
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ook bij de provincie bekend. Beschikbare woningen worden niet langer vastgehouden dan
noodzakelijk. Als er geen vergunninghouders worden aangedragen worden woningen aan andere
woningzoekenden verhuurd.
Een nieuwe formele taakstelling heeft zij nog niet gezien. Bij de toetsing of de gemeente de
taakstelling heeft gehaald hanteert de provincie slechts twee toetsmomenten, namelijk 1 januari
en 1juli. De flexibele schil bestaat uit voorzieningen voor tijdelijke huisvesting die in enkele
weken gerealiseerd kunnen worden. Tot op heden is er geen noodzaak geweest tot het inzetten
van een flexibele schil. Volgens de laatste cijfers moeten er voor 1 juli nog 13
vergunninghouders gehuisvest worden volgens de taakstelling.
7.

Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.

De portefeuillehouders hebben geen nieuws te melden.
8.

Rondvraag.

De heer Verschuren wijst op een initiatief van omwonenden van het Kuiperplein in Lieshout voor
het realiseren van een speelvoorziening. Dit initiatief dreigt vast te lopen omdat de beoogde
subsidie niet verleend kan worden vanwege het feit dat het om gemeentegrond gaat. Hij vraagt
het college met de initiatiefnemers in gesprek te gaan om de mogelijkheden tot realisatie te
onderzoeken, omdat het erg jammer zou zijn als dit inwonerinitiatief hierop stukloopt.
Wethouder Briels zegt toe met de initiatiefnemers in gesprek te zullen gaan.
9.

Sluiting.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2017.
De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

M.C. Slaets-Sonneveldt
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