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Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Sociaal Domein d.d. 7 oktober 2014.
Aanwezig:
de heer J.P.H. Gruijters

voorzitter

de heer H.J.G. Maas

lid

de heer F.M.J. Biemans

lid

de heer M.L.C. Spoorendonk

lid

mevrouw G.J.J. Vereijken

lid

de heer J.C.M. Verschuren

lid

de heer P.A.J.R. Verschuuren

plv. lid

mevrouw R.J.H.T. van Waardenburg

lid

de heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

de heer J.H.C.M. Briels

wethouder

mevrouw G.T. Buter

wethouder

Afwezig:
de heer A.M. Brouwers

lid

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt dat de heer Brouwers
zich heeft afgemeld en vervangen wordt door de heer P. Verschuuren.
2. Vaststelling van de agenda
De commissie stelt de agenda conform voorstel vast.
3. Spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 17 juni 2014
Er zijn geen opmerkingen binnen gekomen m.b.t. het verslag.
De voorzitter merkt op dat voor de afkorting CFK onder punt 5 op bladzijde 1 de afkorting CAK
gelezen dient te worden. De besluitenlijst wordt vervolgens conform vastgesteld.
5.

Ingekomen stukken en mededelingen

Wethouder Briels heeft een mededeling ten aanzien het leerlingenvervoer. Op 2 september 2014
heeft er overleg plaatsgevonden met een klankbordgroep van ouders. De klachten die geuit zijn,
zijn nagenoeg opgelost. Afgesproken is dat er na de herfstvakantie opnieuw overleg plaatsvindt
waardoor de vervoerder ook de kans krijgt om te werken aan verbetering. Ambtelijk wordt er
dagelijks actief gemonitord hoe het leerlingenvervoer verloopt.
6.

Presentatie werkwijze werkbedrijf Atlant

De heer Niks van Atlant geeft een toelichting op de werkwijze van werkbedrijf Atlant.
Enkele vragen van de commissieleden worden door de heer Niks beantwoord.
De voorzitter dankt de heer Niks voor zijn heldere uiteenzetting.

7.

Stand van zaken voorzieningsclusters

Wethouder Buter geeft een korte toelichting op de stand van zaken bij de diverse clusters.
Beek
-

Werkzaamheden in de openbare ruimte zijn zo goed als afgerond.

-

Het onderzoek naar de klachten en beschadigingen ten aanzien van de sporthal loopt nog.
Bekeken wordt wat de beste oplossing is.

Aarle-Rixtel
De bouw verloopt voorspoedig. Bij de bouw zijn opleidingsplaatsen voor leerlingen in de bouw
gerealiseerd
Lieshout
-

De bereikbaarheid van het kerkhof via het evenemententerrein is weer hersteld.

-

Er zijn problemen met het dak van het dorpshuis. Bekeken wordt of dit via regulier
onderhoud kan worden opgelost. Indien dat niet lukt zal er mogelijk via commissie en raad
om een krediet worden gevraagd.

Mevrouw Van de Waardenburg wijst op klachten over de veiligheid van de betonnen trap bij de
Raagten.
Wethouder Buter zal ter zake informeren en hierop terug komen.
8.

Stand van zaken transities Peel 6.1

Een schriftelijke rapportage m.b.t. de stand van zaken is aan de commissie verstrekt.
De heer Spoorendonk vraagt aandacht voor een goede voorlichting van de zorgvragers. Verder
informeert hij of de gemeente over een voorziening beschikt die een overschrijding van de
budgetten voor de open-eind regelingen kunnen opvangen. Er moet meer worden gedaan met
minder geld. Hij vraagt zich af of dat gaat lukken en of dat te meten is.
De heer R. Verschuren vraagt of er nog sprake is van een lokaal informatieloket op het gebied
van de WMO. Verder wil hij graag meer duidelijkheid over de collectieve zorgverzekering voor
minima.
De heer Maas wil meer duidelijkheid over de positionering van het werkbedrijf.
Wethouder Briels geeft aan dat het lastig is om de klanten goed te informeren omdat die niet
bekend zijn. Persoonsgegevens mogen namelijk om privacyredenen niet doorgegeven worden.
Door middel van een communicatie strategie wordt het belang van een goede communicatie
onderkend. De zorg wordt naar zijn mening niet uitgekleed.
Wanneer blijkt dat de middelen niet toereikend zijn dan zal hij dat voorleggen aan de raad. Hij
wijst er echter op dat de gemeente een zorgplicht heeft. Het is dus zaak om goed te monitoren.
Hij verwacht dat er bij de aanbesteding kortingen bedongen kunnen worden.
Klachten over de bereikbaarheid van het informatieloket zou hij graag persoonlijk ontvangen.
Concrete voorbeelden werken het best om tekortkomingen te repareren.
Wethouder Buter geeft aan dat er in Peelverband wordt gesproken over de mogelijkheid van een
collectieve zorgverzekering. Laarbeek zal aansluiten bij andere gemeenten die al afspraken
hebben gemaakt over een collectieve zorgverzekering. In de volgende commissievergadering zal
zij op de voortgang hierin terugkomen. Wanneer er tussentijds informatie beschikbaar komt zal
zij die met de commissie delen. Mocht het nodig zijn dan zal zij gebruik maken van de
mogelijkheid om een extra commissievergadering te beleggen.

2/4

Met betrekking tot de positionering van het werkbedrijf heeft zij op dit moment geen nadere
informatie. Zij wijst in dit verband op de aankomende bijeenkomst voor raadsleden op 29
oktober aanstaande.
9.

Beleidsplan jeugd incl. verordening Peelregio

De heer P. Verschuuren informeert naar de positie van de huisartsen. Verder vraagt hij wat er
wordt gedaan om misbruik van PGB’s tegen te gaan.
De heer Maas constateert dat commissie en raad maar een beperkte zeggenschap hebben ten
aanzien van dit beleidsplan. Hij wil weten wat het budget is voor de nulde lijn om lokale
activiteiten te kunnen ontplooien.
De heer R. Verschuren informeert naar het profiel van de generalist en pleit ervoor om dat aan
het beleidsplan toe te voegen. Hij vindt het lastig om zich uit te spreken over dit beleidsplan
zonder de koppeling met het lokale beleidsplan te kunnen maken. Hij vraagt of dit in het stuk
verwerkt kan worden ten behoeve van de behandeling in de aankomende raadsvergadering.
Hij wil weten wat het overleg met het onderwijs heeft opgeleverd. Hij pleit er verder voor om
meer ruchtbaarheid te geven aan de vrij toegankelijke vorm van zorg om zodoende tijdig in te
kunnen grijpen. Ook pleit hij opnieuw voor een goede en tijdige communicatie naar zowel de
klant als naar commissie en raad. Hij is benieuwd hoe het klanttevredenheidsonderzoek wordt
aangepakt en vraagt om verduidelijking van de reservevorming. Tot slot informeert hij naar de
voortgang bij de inkoop van jeugdhulp.
De heer Spoorendonk informeert naar de inhoud van het lokale beleidsplan en de aard van de af
te sluiten contracten.
Mevrouw Vereijken wil meer informatie over de uitwerking van het PGB door het college. Zij
wijst op de zorgen die leven bij de hulpverleners en vraagt of er met hen wordt overlegd.
Wethouder Briels geeft aan dat er in peelverband overleg plaatsvindt met de huisartsen. Het
gebruik van het PGB blijft mogelijk maar is voor jeugdzorg wel lastig inzetbaar. De middelen
worden rechtstreeks betaald aan de zorgverlener en niet aan de aanvrager van een PGB.
Oneigenlijk gebruik ligt daarom niet voor de hand.
Het Bureau Jeugdzorg houdt op te bestaan. De indicering zal lokaal plaatsvinden maar geschiedt
uiteraard nog steeds door professionals. Het beschikbare budget voor nulde lijn bedraagt ca.
400.000 euro. De inzet op nulde lijn zal zich op termijn uitbetalen. Er worden vooralsnog geen
reserves gevormd. Dat werkt namelijk niet positief in de beeldvorming. Wel wordt er
terughoudend omgegaan met het beschikbare budget om zodoende een buffer achter de hand
te hebben.
Hij zegt toe om bij het raadsvoorstel een korte memo te voegen met een overzicht van hoe we
het lokale beleid gaan inrichten. De aanbevelingen uit het onderwijs zijn als bijlage bij het plan
gevoegd. Hij bevestigt het belang van een goede bekendheid bij de direct betrokken
professionals van het feit dat de toegankelijkheid tot de opvoedondersteuners vrij is.
Er wordt langs verschillende wegen volgens een nauwgezette communicatiestrategie bekendheid
gegeven aan het beleid. Het klanttevredenheidsonderzoek zal door de instellingen worden
uitgevoerd. Ten aanzien van de inkoop meldt hij dat de contracten met de aanbieders voor 1
november 2014 gesloten moeten zijn.
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De commissie adviseert de raad om het voorstel in beginsel als hamerstuk in de raad te
behandelen.
10. Besluit maatschappelijke ondersteuning Peelgemeenten Laarbeek 2014 en
bijbehorende verordening nadere regels maatschappelijke ondersteuning
De voorzitter geeft aan dat dit agendapunt alleen ter kennisname op de agenda is geplaatst.
Wethouder Briels geeft aan dat de verordening al in januari 2014 is vastgesteld. Het college zou
nog doorgeven op welk moment deze in werking zou treden. De uitwerking van het besluit is
een zaak van het college.
11. Rondvraag
De heer P. Verschuuren informeert of het mogelijk is om de buurtbus ook langs het klooster in
Aarle-Rixtel te laten rijden.
Wethouder Briels zal zijn vraag doorgeleiden maar verwacht geen positieve reactie omdat het
klooster ver uit de route ligt.
12. Sluiting
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 november 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

J.P.H. Gruijters
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