COMMISSIE BURGERS
PUBLIEKSAGENDA
Datum
Tijd
Locatie

:
:
:

16 januari 2017
20.00 uur
Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 23 december 2016.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijsten van de vergaderingen van 21 en 30 november en
6 december 2016

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 21-11-2016, Vereniging van Nederlandse Gemeenten: Schakelteam
opvolger van het aanjaagteam verwarde personen;
b. Brief van 28-11-2016, gemeente Cranendonck: ondersteuning besluit om
vrijwilligersorganisaties in aanmerking te laten komen voor gratis VOG;
c. Brief van 30-11-2016, Vereniging van Nederlandse Gemeenten: Aanpassing
modelverordening WMO ivm uitspraak CRvB;
d. Raadsinformatiebrief GGD en Veiligheidsregio d.d. 9-12-2016: onderzoek
spreiding en beschikbaarheid Ambulancezorg Brabant-Zuidoost;
In handen van B&W ter afdoening:
e. Brief van 9-12-2016, Stichting PlatOO Bestuur voor Openbaar en Algemeen
Toegankelijk Onderwijs: Concept begroting 2017.

4.

Verlengen van de lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas
Peelregio voor het jaar 2017 (adviserend)
De gemeenten in de Peelregio hebben gezamenlijk een GR Regionaal Kompas
afgesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd over de samenwerking op het gebied
van preventie ggz en verslavingszorg, preventie huiselijk geweld en zelfhulp. De
werkingsduur van de GR loopt af per 1 januari 2017.
Voorgesteld wordt om de werkingsduur van de GR voor de periode van één jaar te
verlengen tot 1 januari 2018. Uw raad wordt verzocht om hiervoor toestemming te
verlenen.
In de eerste helft van 2017 kan dan gezamenlijk worden bepaald of en hoe de
samenwerking op deze gebieden vanaf 1 januari 2018 voortgezet wordt.

5.

Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2016 (informerend)
De unit Zorg & Ondersteuning (Z&O) Peel 6.1 voert de werkzaamheden in het
kader van WMO, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid en
Schulddienstverlening (BMS) uit voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel,
Helmond, Laarbeek en Someren. In dit kader is een dienstverleningsovereenkomst
gesloten tussen de gemeente Helmond en de andere gemeenten.
Vanuit de unit Zorg en Ondersteuning Peel 6.1 is op 22 november jl. de peelbrede
rapportage over de eerste 3 kwartalen van 2016 ontvangen inzake de taken Wmo,
Jeugd en BMS. De rapportage is als bijbehorend stuk toegevoegd aan deze
monitor.

In deze Monitor sociaal domein gemeente Asten hebben wij de financiële
ontwikkelingen voor Asten tot en met september 2016 in beeld gebracht conform
de opzet in het Uitvoeringsplan lokaal sociaal domein gemeente Asten.
Het beeld is gebaseerd op de rapportage van Z&O, de inzet in het lokaal sociaal
domein en de begroting 2016 van de gemeente Asten. De Monitor sluit met een
samenvattend financieel overzicht.
Deze monitor is tevens de laatste die op basis van de
dienstverleningsovereenkomst met Helmond is opgesteld. De jaarcijfers 2016
worden tot uitdrukking gebracht in de jaarrekening 2016; zo spoedig mogelijk na 1
januari 2017 wordt een nieuwe monitor samengesteld op basis van de
gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.
6.

Opstellen uitvoeringsplan lokaal sociaal domein 2017 (opiniërend)
De acties in het kader van het uitvoeringsplan 2017 zijn intern opgenomen in de
cockpit van het team Samenleving. Op hoofdlijnen is het beleid door u vastgesteld
in de begroting. Het is een bevoegdheid van het college het uitvoeringsplan vast te
stellen.
Gelet op de politieke relevantie is bij de vaststelling van het beleidsplan Wmo aan
uw raad toegezegd de uitvoeringsplannen opiniërend voor de te leggen aan de
commissie Burgers.

7.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen
en projecten, verbonden partijen (GGD, Peelsamenwerking, Senzer), o.a.:
- Algemeen Bestuur GGD d.d. 7 december 2016
- Klankbordgroep Peelsamenwerking 30 januari 2016

8.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo extra ureninzet Basisvoorziening Asten-Someren
(Portefeuillehouder: de heer J. Huijsmans, info: d.vandijck@asten.nl)

b. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender
9.

Rondvraag en sluiting
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