COMMISSIEVOORSTEL Informerend
BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008441
Voorstel voor de vergadering van de Commissie Burgers op 21 november 2016

Agendanummer :

4

Onderwerp:

Informatie over de inrichting, aansturing en
operationalisering van het lokale gebiedsteam met
betrekking tot Wmo, Jeugdzorg, Inkomensondersteuning,
Schuldhulpverlening, Participatie en LeefbaarheidVeiligheid in de samenwerking tussen de gemeenten
Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek.

Opsteller:

De heer P. Baudoin, team Samenleving

Portefeuillehouder:

de heer J. Huijsmans

Datum:

9 november 2016

Voorstel:

Kennis nemen van informatie over de inrichting,
aansturing en operationalisering van het lokale
gebiedsteam.

Presentatie:

Ja

Samenvatting
In het bedrijfsplan Peelgemeenten is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn
voor de inrichting en aansturing van de lokale gebiedsteams. De bovenlokale
Peelorganisatie ondersteunt de lokale gebiedsteams bij het uitvoeren van de
dienstverlening. Om een betrouwbare en hoogwaardige dienstverlening te realiseren is
het van belang dat de bovenlokale uitvoering naadloos aansluit op de dienstverlening van
de lokale gebiedsteams. Om dat mogelijk te maken is door het bedrijfsbureau
Peelgemeenten een checklist gemaakt die door de gemeenten gehanteerd wordt voor het
inrichten van de lokale gebiedsteams. In deze checklist zitten naast operationele
aandachtspunten ook kaders en uitgangspunten om de aansluiting tussen lokaal en
bovenlokaal te waarborgen.
In het Project- en activiteitenplan inrichting integraal gebiedsteam Asten zijn de
activiteiten en resultaten benoemd van de bouwfase van het lokaal gebiedsteam Asten.
De resultaten en de afspraken uit de bouwfase dienen goed vastgelegd en
gecommuniceerd te worden, reden waarom wij deze opnemen in een lokaal
afsprakenboek.
Doelen van dit afsprakenboek zijn:
•
•
•
•

De inrichting en aansturing van het integraal gebiedsteam Asten en de
convenantpartners in het Sociaal netwerk Asten helder in beeld te brengen.
De afspraken die in de bouwfase zijn gemaakt voor alle samenwerkende partijen in
het gebiedsteam te benoemen, te communiceren, aan te passen wanneer nodig en te
onderhouden.
Te waarborgen dat de aansluiting (heen en terug) van de afspraken tussen lokaal en
bovenlokaal is geregeld.
Te zorgen dat de dienstverlening met ingang van 1-1-2017 wordt gecontinueerd.

De inhoud van de presentatie in uw vergadering van 21 november 2016 bestaat uit de
volgende hoofdstukken:
1. Inrichting en aansturing van het integraal gebiedsteam
2. Inrichting en inbreng van het Sociaal Netwerk Asten
3. Overleg en communicatie (bestuurlijk, team, ontwikkeltafel)
4. Toegang (instroom klantvragen)
5. Bereikbaarheid
6. Sturing en organisatie
7. Processen en instrumenten
8. ICT
9. Monitoren dienstverlening
10. Beleid
11. Juridisch
12. Financiën
13. Voorlichting en communicatie
14. Cliëntenparticipatie

p.baudoin@asten.nl
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