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Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 19 november 2018

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad: *
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 7-11-2018, VNG: Uitvoering vier samenhangende moties sociaal
domein
b. Burgerbrief van 12-11-2018: Nietig verklaren WMO Regres afkoop
overeenkomsten 2015 - 2016, 2018
c. Brief van 12-11-2018, Berlimont CMC consulting: Oproep erkenning
nietigheid en nietigverklaring 3 convenanten Wmo sinds 2015
d. Brief van 12-11-2018, VNG: Ontwikkelingen inzake de overeenkomst afkoop
regresrecht Wmo
e. Brief van 28-11-2018, VNG: Ontwikkelingen onderwijshuisvesting
f. Brief van 28-11-2018, Stichting Inkomensbeheer Nederlandse
Branchevereniging: verzoek innemen standpunt en toelichting op
gemeentelijkbeleid mbt bewindvoering
g. Brief van 4-12-2018, VNG: Samenwerkingsafspraken Landelijke
Vreemdelingen Lbr. 18/079
h. Brief van 17-12-2018, VNG: Uitvoeringsregeling Wmo ministeriële regeling
voor hulp uit het sociaal netwerk (betaald uit een pgb)
i. Brief van 15-01-2019, 5G Space appeal: internationaal appel over impact
van toename van straling door 5G
j. Brief van 23-01-2019, VNG: Actualiteiten hulpmiddelen WMO
In handen van B&W ter voorbereiding
k. Brief van 20-12-2018, Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten:
Kadernota 2020
l. Brief van 20-12-2018, Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten: Derde
begrotingswijziging 2018/ eerste begrotingswijziging 2019
m. Brief van 27-12-2018, GGD Brabant-Zuidoost: Kadernota 2020
In handen van B&W ter afdoening
n. Brief van 18-12-2018, Stichting PlatOO bestuur voor openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs: Concept Begroting 2019

Nr.
4.

Kaderbrief 2020 Senzer met presentatie (Adviserend)
Het Algemeen Bestuur van Senzer heeft op 12 december 2018 de kaderbrief voor
2020 vastgesteld. Deze kaderbrief is samen met de voorjaarsconferentie
richtinggevend voor het opstellen van het Ondernemingsplan 2020. Senzer nodigt
de gemeenteraden uit te reageren op de kaderbrief. Een toelichting op de
kaderbrief geeft Senzer tijdens de commissievergadering in de vorm van een
presentatie.

5.

Advies GGD Kadernota 2020 (Adviserend)
De kadernota 2020 van de GGD Brabant-Zuidoost (GGD BZO) als opmaat naar de
programmabegroting 2020. De raad krijgt de gelegenheid om hierover een
standpunt in te nemen en kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD
BZO.

6.

Programmaopdrachten Toekomstagenda Asten 2030, i.c. Programma
Vitale Kernen (Adviserend)
Op 27 juni 2017 heeft uw raad de Toekomstagenda Asten 2030 vastgesteld. In
deze toekomstagenda zijn de maatschappelijke opgaven gedefinieerd. Zoals in de
begroting 2019 al werd aangegeven willen we de realisatie van deze opgaven
programmatisch aanpakken. In de raadsvergadering van 11 december 2018 is de
overkoepelende programmaopdracht “Vitale democratie in Asten” en de nota
“integrale sturing programma’s en organisatie” vastgesteld. Wij stellen nu voor om
de programmaopdrachten voor de 4 inhoudelijke maatschappelijke opgaven en de
programmaopdracht voor de transitie Omgevingswet vast te stellen.

7.

Stand van zaken sociaal domein eind 2018 (Adviserend)
In de tussentijdse rapportage najaar 2018 is de raad op 6 november 2018
geïnformeerd over de stand van zaken / ontwikkelingen Sociaal domein. De basis
hiervoor was de prognose 2018 uit de 1e kwartaalrapportage 2018 van de
Peelgemeenten. Inmiddels is de 3e kwartaalrapportage 2018 van de Peelgemeenten
ontvangen.
Omdat de jaarrekening 2018 pas begin juli 2019 in de raad behandeld wordt, wordt
de raad via dit voorstel tussentijds geïnformeerd over de (financiële) stand van
zaken Sociaal domein.

8.

Reactie college op Rekenkameronderzoek 'Grip op sociaal domein
gemeente Asten' (Adviserend)
Het Rekenkameronderzoek ‘Grip op het sociaal domein Asten’ van 15.10.2018 is
een prettig leesbaar rapport, duidelijk geformuleerde fases, met heldere conclusies
en aanbevelingen die richting geven.
Het blijkt dat pasklare antwoorden voor beïnvloedbaarheid van de onderliggende
inkomsten en uitgaven lastig blijven, vooral op korte termijn. Tevens zijn er al
enkele beleidsinhoudelijke keuzes gemaakt en ingezet voor de langere termijn, die
in lijn liggen met de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek.

9.

Kadernota 2020 Peelgemeenten (Adviserend)
De GR Peelgemeenten dient ieder jaar de Kadernota in als opmaat voor de
begroting.
De beleidsmatige kaders: de beleidsontwikkelingen mbt het Sociaal Domein (WMO,
Jeugd en BMS) worden per onderdeel toegelicht. Hoewel de kadernota gericht is op
het begrotingsjaar 2020, zullen we in 2019 al starten met diverse ontwikkelingen.
Insteek de komende maanden ligt op helderheid creëren mbt doelmatig te werk
gaan, integraal werken, onderzoeken van innovatieve technische oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen, aandacht voor werkprocessen,
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contractmanagement, communicatie met aanbieders, toegang tot zorg en
rechtmatige zorg.
In 2020 zal er aandacht zijn voor kwaliteitsbevordering en kwaliteitsverbetering.
10.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen
en projecten, o.a. verbonden partijen: (GGD, Peelgemeenten, Senzer)
a. Nieuw gemeenschapshuis
b. Stand van zaken Strategisch Huisvestingsplan (SHP) onderwijs

11.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo Interbestuurlijk toezicht huisvesting statushouders tweede helft 2018
b. Memo Sluitende aanpak 'personen met verward gedrag'
c. Lijst van toezeggingen

12.

Rondvraag en sluiting
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