COMMISSIE BURGERS
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie BURGERS, gehouden op dinsdag 14
juni 2011 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

----Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigde
De griffier
De notulist

P.W.J.M. van de Ven–Schriks
J.P.E. Bankers, P.M. Rijkers, P.P.M. Bakens,
F.C. van Helmond, J.T.H.M. Berkers, N. Hagelaar-Koppens,
P.A.J.M. Berkers-Coolen, R.T.M. Van Dijk,
P.M.H. Berkers–Lemmen, G.M. Koomen–Driessen, J. Bazuin
de wethouder J.C.M. Huijsmans
C.W.J.B. Verborg
W.J.M. Lenders
-----

Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van d.d. 16 mei 2011
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Kadervisie Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren
5.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
6.
Stukken ter kennisneming aan de commissie
7.
Rondvraag

De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie D66-HvA.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 16 mei 2011

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
= voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 11 mei 2011, Belangenvereniging Werknemers Sociale Werkvoorziening te Schiedam: Bestuursakkoord;
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Brief d.d. 12 mei 2011, GGD Brabant-Zuidoost te Helmond: Jaarverslag 2010
GGD Brabant-Zuidoost;
c. Brief d.d. 20 mei 2011, De Bibliotheek Helmond-Peel te Helmond: Bezuinigingen
2012;
d. Brief d.d. 20 mei 2011, PlatOO te Helmond: jaarrekening PlatOO;
e. Brief d.d. 23 mei 2011, gemeente Voorst: geen contractbreuk op de sociale
werkvoorziening;
= in handen van B&W ter afdoening:
f. Brief d.d. 10 mei 2011, Voor werkende moeders te Bussum: Kwaliteit kinderopvang.
Punt b.
De fractie Leefbaar Asten vindt het jaarverslag weinig overzichtelijk van opzet en
lastig te lezen.
De fractie CDA vindt het verslag juist wel goed leesbaar en overzichtelijk. Zij vraagt
aandacht voor overgewicht en het belang van voortzetting van preventieve acties op
dit beleidsveld. Verder baren de aanrijtijden voor ambulances haar nog steeds zorgen, ondanks dat er sprake lijkt te zijn van een lichte verbetering.
Wethouder Huijsmans antwoordt dat de aanrijtijden regiobreed gehaald worden,
maar dat de gemeenten Asten en Someren, ondanks gedane aanpassingen wat achterblijven. Het blijft een punt van zorg en aandacht. Gelet op verdere bezuinigingen
verwacht hij dat in de toekomst geen verdere kwaliteitsslag te maken is.
Punt c.
De fractie D66-HvA wijst op het belang van een bibliotheek in een goede sociale
structuur. De door de gemeente Deurne voorgestelde sluiting van twee dagen per
week past ook niet in een eenduidig, consistent beleid.
De fracties Leefbaar Asten, PGA/PvdA en VVD vragen wat deze bezuinigingen
concreet voor de gemeente Asten kunnen betekenen.
Wethouder Huijsmans antwoordt dat er onlangs overleg heeft plaatsgevonden tussen de vier aangesloten gemeenten en het bestuur, directie en stafmedewerkers van
de bibliotheek over de mogelijke gevolgen van de bezuinigingen. De uitkomsten
hiervan zijn nog onduidelijk, maar als het enigszins mogelijk is houdt Asten vast aan
een bibliotheek als basisvoorziening in Asten. Wel is nagenoeg zeker dat de Stichting
Bibliotheek Helmond-De Peel, mochten de voorliggende bezuinigingen doorgaan, failliet verklaard wordt. Het personeelsbestand zal kleiner moeten worden en er zullen
filialen gesloten worden. De daaruit voortvloeiende kosten, bijvoorbeeld doorlopende
personeelskosten en huurkosten, zouden uit de reserves van de Stichting betaald
moeten worden. De Stichting heeft hiervoor echter onvoldoende reserves. Omdat
deze reserves mede door de gemeenten Asten en Someren zijn opgebouwd, zou het
te gek zijn als deze gemeenten hieraan mee zouden betalen. Dit scenario en de ontvlechting van het bibliotheekbestuur wordt nader uitgewerkt en binnenkort weer besproken. De vier gemeenten willen op dit gebied in de toekomst graag blijven samenwerken, maar in welke vorm is nog niet duidelijk.
Punt d.
De fractie Leefbaar Asten merkt op dat de verwachte stijging van het leerlingenaantal van ’t Toverkruid uitblijft. Zij geeft de suggestie mee alvast samenwerking te
onderzoeken met een andere basisschool, mede gelet op de mogelijke sluiting van
twee scholen op termijn.
De fractie CDA maakt zich zorgen over de kwaliteit van het openbaar onderwijs, gelet op de gemiddelde CITO-uitslagen en de gekozen vervolgopleiding. Hoe kan het
dat Asten slechter scoort dan omliggende gemeenten? Verder vraagt zij zich af of er
een causaal verband bestaat tussen het kleine aantal leerlingen op bepaalde basisscholen en het niveau van het onderwijs. Zij wil weten hoe het dalende leerlingen-
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aantal in Asten zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Zij vraagt tot slot om
prognoses van leerlingenaantallen voor alle Astense scholen voor de komende 10 à
15 jaar.
Wethouder Huijsmans antwoordt dat er recent prognoses voor leerlingenaantallen
zijn uitgegeven. Deze zullen ter inzage worden gelegd. Ook in Asten is sprake van
een krimp in leerlingenaantallen. Het is zinvol deze ontwikkelingen tijdens de kerntakendiscussie nader te bespreken. Uiteraard dient hierover ook tijdig met de schoolbesturen overleg gevoerd te worden, een en ander conform de verordening.
De fractie PGA/PvdA vult naar aanleiding hiervan aan dat een schoolbestuur formeel een school sluit maar dat een gemeente pas tot sluiting kan overgaan als een
school gedurende drie jaar onder de opheffingsnorm zit. Op dit moment zit geen enkele school in Asten onder deze grens. Zij hamert er op de juiste volgorde te hanteren en de hiervoor bestaande wetgeving te volgen. Bovendien dient dit alles helder
richting alle partijen gecommuniceerd te worden.
Punt f.
De fractie PGA/PvdA geeft aan dat de inspectierapporten voor kinderopvang in de
gemeente Asten vaak een advies tot handhaven opleveren (in 2010 9 van de 12 en
in 2011 2 van de 4). Zij vindt dit zorgelijk wil weten hoe de gemeente in deze gevallen nadien gehandeld heeft.
Wethouder Huijsmans antwoordt dat het meestal gaat om het in orde brengen van
administratieve zaken. De GGD wordt ingehuurd voor uitgebreide inspecties. Zij rapporteert vervolgens aan de gemeente, waarna de gemeente bij geconstateerde tekortkomingen overgaat tot handhaving. Uiteraard wordt nadien gecontroleerd of het
herstel voldoende is of niet.

Agendanummer 4

Kadervisie Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren

De fractie D66-HvA wijst op het belang van het onderdeel welzijn in het gehele gemeentelijke beleid. Het is niet logisch bij de kerntakendiscussie WMO-onderdelen aan
te wijzen waarop gekort gaat worden en nadien het WMO-beleid pas vast te stellen.
In het WMO-beleidsplan moet de samenhang met andere welzijnspoten duidelijk
worden verwoord. Het is zaak te besparen waar kan maar er mag geen leemte ontstaan door de kanteling. Maatwerk voor het individu staat voorop en dit is niet gemeentegebonden. Volgens haar heeft zelfredzaamheid ook een financiële component,
dus zij is voorstander van de genoemde financiële prikkel. Zij kan zich tot slot vinden
in de budgettaakstelling en stemt in het met het voorstel.
De fractie Leefbaar Asten kan instemmen met de gestelde kaders. Preventie is de
beste en meest efficiënte manier om acute zorg te voorkomen. Verlaging van de
budgetten is een zorgelijke ontwikkeling. Met name de IQ-regeling is geen goede
richtlijn om te bepalen of mensen wel of niet begeleiding nodig hebben. Zij ontvangt
graag meer duidelijkheid over invulling van de kaders. Zij is het eens met de inzet
van alle door het Rijk beschikbaar gestelde gelden voor de WMO. Dit is hard nodig
om de noodzakelijke hulp te kunnen bieden en bovendien geeft deze afbakening duidelijk weer hoeveel gelden er beschikbaar zijn. Het valt haar op dat bij de uitgangspunten een aantal kwetsbare groepen worden ontzien. Zij vindt het vreemd dat
jeugd en jongeren hierin apart worden genoemd en zij mist in deze opsomming de
kwetsbare ouderen, als groep met specifieke problemen, bijvoorbeeld dementie. Zij
wil graag weten wat de evaluatie van de BCF tot nu toe heeft opgeleverd voordat
hiervoor de uitgangspunten worden aangepast. De omslag in het denken bij de burger moet nog gaan plaatsvinden en zal naar verwachting veel tijd kosten. Daarom
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vraagt zij aandacht voor duidelijke communicatie richting de burger. Zij adviseert
positief.
De fractie PGA/PvdA geeft allereerst aan meer tijd nodig te hebben om dit voorstel
en de gestelde kaders te bestuderen. Zij kan daarom nu nog niet aangeven of zij hier
wel of niet mee instemt en houdt het voorstel in beraad. Wel merkt zij alvast op dat
samenwerking met Someren bij het opstellen van de visie een goede zaak is, maar
er moet wel oog blijven voor de bestaande verschillen. De aankomende bezuinigingen baren ernstige zorgen, met name voor de zwakkeren in de samenleving. Zij
vindt duidelijke en tijdige communicatie richting fracties en burgers van groot belang. Besparingen kunnen worden bereikt bij het opstellen van nota’s en het uitvoeren van benchmarks. Verder is het zaak veel energie te blijven steken in de mantelzorgers, zodat deze groep goed in beeld blijft en ondersteund kan worden. De voorliggende kadervisie leidt mogelijk tot het ontzien van de kwetsbaren in de samenleving, maar dit moet volgens haar concreter worden uitgewerkt. Tot slot maakt ook
zij zich zorgen over de IQ-maatregel, waarvoor geen middelen meer naar de gemeente worden overgeheveld.
De fractie CDA gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en wat iemand wél kan. Dit
komt duidelijk terug in deze kadervisie. Verder is zij blij te constateren dat er een
redelijk groot draagvlak bestaat, ook bij de Participatieraad, ondanks dat er zorgen
zijn over toekomstige ontwikkelingen. Zij is trots op het feit dat uit de benchmark en
de evaluatie blijkt dat Asten een redelijk goed WMO-beleid heeft. Deze kadervisie is
een uitstekend vertrekpunt om te kunnen anticiperen op bezuinigingen en decentralisatie. Een punt van zorg blijft dat de eigen verantwoordelijkheid nooit mag doorschieten en een burger nooit tussen de wal en het schip mag geraken. Het is daarom
belangrijk zowel binnen als buiten de gemeente intensief met alle betrokkenen samen te werken. Zij twijfelt of inkomensafhankelijkheid de meest juiste en faire prikkel is. Zij vraagt aandacht te blijven houden voor toename van eenzaamheidsgevoelens, hoewel deze moeilijk meetbaar zijn. Het is goed extra in te zetten op het GGZbeleid, omdat de gemeente Asten hier slechts gemiddeld scoort. Ook zij wijst op het
belang van steun voor mantelzorgers. Mogelijk kan de Participatieraad meedenken
over de manier waarop resultaten meetbaar gemaakt kunnen worden.
Zij complimenteert tot slot, via het college, de makers van dit stuk en vindt het een
goed vertrekpunt om op een verantwoordelijke manier het toekomstige beleid vorm
te geven. Zij adviseert positief.
De fractie Algemeen Belang vindt het ook een goed onderbouwde visie, met oog
voor het individu, die als fundament voor nieuw beleid kan dienen. Uitvoering moet
geschieden binnen de gestelde financiële kaders, maar er dient te allen tijde speelruimte te blijven om schrijnende gevallen te helpen. Zij stemt in met dit voorstel.
De fractie VVD ondersteunt de samenwerking met Someren en vindt de kadervisie
een mooi vertrekpunt voor toekomstig beleid. Het is een goede zaak dat de te ontvangen WMO-gelden ook volledig aan dit onderwerp worden besteed. Het is nagenoeg niet mogelijk invloed uit te oefenen op hetgeen de rijksoverheid gemeenten in
de toekomst gaat voorschrijven. Dit leidt onherroepelijk tot vele onzekerheden. Zij
stemt in met het voorstel.
Wethouder Huijsmans neemt kennis van de geuite zorgen en de suggesties voor
het vervolgtraject. Ook hij vindt een goede communicatie tussen partijen en met
burgers van groot belang. In het vervolgtraject zal hieraan actief invulling worden
gegeven. De doelgroep “kwetsbare ouderen” is gecategoriseerd bij de doelgroep
“mensen met beperkingen”.
De heer Baudoin, beleidsmedewerker afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, licht
in zijn algemeenheid toe dat men in het beleidsplan verder gaat onderzoeken wat
voor soort organisatie nodig is om de kanteling zo goed en snel mogelijk vorm te ge-
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ven. Het is zaak hierover in het beleidsplan alvast een standpunt in te nemen, om
daarna snel met het uitvoeringsprogramma aan de slag te kunnen gaan. Het onderscheid tussen de term jeugd en jongeren is hem ook niet geheel duidelijk en beide
kunnen wat hem betreft onder de term jeugd vallen. Onis verstrekt over 2010 nog
een verantwoording over de BCF. De huidige systematiek steunt sterk op het registreren van activiteiten c.q. deelnemers en niet zozeer op de effecten en resultaten.
Men is bezig hiervoor een nieuwe systematiek te ontwikkelen.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 5

a.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

SRE aangelegenheden

Punt a.
Hierover zijn geen mededelingen.

Agendanummer 6
a.
b.
c.

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Leerplichtverslag 2009-2010 Gemeente Asten
Verantwoordingsverslag Werkplein 2010;
Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.

Punt a.
De fractie Leefbaar Asten geeft aan dat absolute cijfers voor leerlingenverzuim feitelijk weinig zeggen. Percentages van het aantal leerlingen zegt meer. Verder vindt
zij het vreemd dat allerlei partijen in het Sinti-overleg zijn vertegenwoordigd behalve
de Sinti’s zelf. Dit is van belang voor het creëren van voldoende betrokkenheid.
De fractie PGA/PvdA merkt evenals vorig jaar op dat het verslag naar haar mening
veel te laat wordt aangeleverd. Het moet mogelijk zijn de cijfers van het huidige
schooljaar dit najaar te verstrekken en te agenderen. Daarnaast baart het hoge verzuim op Daltonschool ’t Lover haar zorgen. Ondanks dat de leerplichtambtenaar aangeeft dat er meer zigeunerkinderen naar school gaan, blijft het verzuim erg hoog en
lijkt er weinig verbetering te zijn. Zij wil weten wat nu de volgende stap is om het
verzuim wél drastisch terug te brengen. Zij vraagt in dit kader om vergelijkingsmateriaal van omliggende gemeenten betreffende het verzuim van zigeunerkinderen. Positief is het goede contact tussen de leerplichtambtenaar en ’t Lover. Verder vraagt
zij zich af of de verschillen tussen de scholen te maken hebben met een verschil in
melding maken. Tot slot mist zij in het overzicht de verzuimcijfers van het
Varendonckcollege, een doelgroep waar verzuim vaak hele andere oorzaken heeft.
De fractie CDA ziet dat er veel werk is verzet. Zij vraagt om voortzetting van de succesvol verlopen acties om het verzuim verder te verlagen.
De fractie Algemeen Belang vraagt dringend om hard in te grijpen op verzuim.
Verzuim, al dan niet van zigeunerkinderen, kan simpelweg niet getolereerd worden.
Wethouder Huijsmans neemt kennis van de suggestie over procentuele weergave
van verzuimcijfers. Hij geeft aan dat de gemeente Asten regionaal gezien als een van
de eersten het verslag beschikbaar heeft, maar hij zal navraag doen of het mogelijk
is de cijfers nog eerder aan te leveren. Er zijn wel degelijk resultaten geboekt in het
schoolverzuim en met name wat betreft Sinti-kinderen, echter ook hij vindt het verzuim bij deze laatste doelgroep nog steeds te hoog. Daar waar mogelijk wordt een
harde aanpak niet geschuwd. Het blijft echter een langlopend en moeilijk proces. De
verzuimcijfers van het Varendonckcollege ontbreken inderdaad. Hij merkt op dat de-
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ze cijfers niet verontrustend zijn en hij zal navraag doen of deze cijfers beschikbaar
zijn en deze vervolgens ter inzage laten leggen.
Punt b.
De fractie D66-HvA mist in het verslag wat de genoemde trajecten qua resultaat
hebben opgeleverd. Zonder deze informatie kan zij niet afwegen of het de moeite
loont hierin verder te investeren.
Wethouder Huijsmans geeft aan dat dit stuk bedoeld is als toelichting op het verslag dat eerder ter inzage heeft gelegen. Al eerder is geconstateerd dat het Werkplein nog een verbeterslag heeft te maken wat betreft verantwoording van o.a. de
uitstroomcijfers. Het doel is uiteindelijk beter zicht te krijgen op de behaalde resultaten. Overigens zijn sommige resultaten nog niet bekend omdat de projecten meerdere jaren lopen en nog niet zijn afgerond.

Agendanummer 7

Rondvraag

De fractie D66-HvA had voor deze vergadering beantwoording van haar vraag over
de resultaten van invoering van de barometer mantelzorgers verwacht.
De fractie CDA vraagt nogmaals aandacht voor het door vogelpoep vervuilde schoolpad in Ommel. Verder wil zij weten of er nog recente ontwikkelingen zijn rondom de
Deken van Houtschool/Bloemenwijk.
De fractie Algemeen Belang vraagt eveneens naar dit laatste onderwerp.
Wethouder Huijsmans antwoordt inzake de Bloemenwijk dat er door vele partijen
hard aan een oplossing wordt gewerkt. Bergopwaarts, Jong Nederland en de harmonie komen zeer binnenkort met een rapportage over hun bevindingen. Met Prodas is
overleg gaande over het haalbare tijdschema. Naar verwachting kan volgende week
het onderzoeksrapport naar de staat van De Beiaard worden toegezonden. Kortom,
men ligt op schema en hij hoopt dat hiermee de vragen afdoende kunnen worden
beantwoord voor de aankomende raadsvergadering.
De griffier antwoordt dat op de lijst van toezeggingen is vermeld dat beantwoording
van de vragen over de barometer mantelzorg en het vervuilde schoolpad gepland
staat voor de commissievergadering van 29 augustus a.s.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
de griffier
ir. C.W.J.B. Verborg
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