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Samenvatting
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.
Beslispunten
Uw raad wordt verzocht om toestemming te verlenen aan het college van burgemeester
en wethouders om de werkingsduur van de lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal
Kompas met de vijf andere gemeenten in de Peelregio te verlengen tot 1 januari 2018.
Inleiding
De gemeenten in de Peelregio hebben gezamenlijk afspraken gemaakt op de
beleidsterreinen preventie GGZ en verslavingszorg, preventie huiselijk geweld en
zelfhulp. Hiermee hebben de Peelgemeenten invulling gegeven aan hun gezamenlijke
beleidverantwoordelijkheid op deze terreinen, op grond van de Wmo. De afspraken zijn
eind 2013 vastgelegd in een lichte gemeenschappelijke regeling. In de bijlage treft u de
tekst van de GR aan, evenals een nadere uitwerking van de taken die in de GR geregeld
zijn.
De gemeenschappelijke regeling heeft een werkingsduur van drie jaar en gold voor de
periode 2014 tot en met 2016. Per 1 januari 2017 loopt de GR af.
Wat willen we bereiken
Borgen van de gezamenlijke afspraken op het gebied van preventie GGZ en
verslavingszorg, preventie Huiselijk Geweld en Zelfhulp, zoals vastgelegd in de huidige
GR Regionaal Kompas, voor het jaar 2017.

Wat gaan we daarvoor doen
Indien de GR nu afloopt, zullen de taken die verwoord zijn in de GR niet ongewijzigd
voortgezet kunnen worden. Daarom wordt voorgesteld om de afspraken in de huidige GR
voor het jaar 2017 ongewijzigd voort te zetten. In de eerste helft van 2017 zullen de
gemeenten gezamenlijk bepalen of en hoe de samenwerking vanaf 1 januari 2018
voortgezet wordt.
De colleges van burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het verlengen van de
werkingsduur van de GR Regionaal Kompas. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen dient hiervoor eerst toestemming te worden gevraagd aan de gemeenteraad.
Mogelijke alternatieven
Indien de regiogemeenten besluiten om de GR niet voort te zetten, zal bezien moeten
worden in welke mate de afspraken zoals nu vastgelegd in het Regionaal Kompas nog
passend zijn binnen de taken van de centrumgemeente en de opdracht behorend bij de
rijksmiddelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Ook zijn er gevolgen voor de diverse
partijen die in hun subsidieverzoek over het jaar 2017 aan de gemeente Helmond er al
rekening mee hebben gehouden dat zij ook taken dienen te vervullen voor de
regiogemeenten. Voor de organisaties betekent dit ook dat zij nieuwe afspraken moeten
maken met alle gemeenten afzonderlijk.
Risico’s
Zie onder het kopje ‘Mogelijke alternatieven’
Communicatie
Indien de colleges en de raden van de zes gemeenten akkoord gaan met verlenging van
de GR, zal de gemeente Helmond de afspraken zoals vastgelegd in het Regionaal Kompas
opnemen in de subsidie-afspraken met de betrokken organisaties voor het jaar 2017.
Wat mag het kosten
In de onderstaande tabel zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten
weergegeven. De historische bedragen (voet 2008) zijn uitgangspunt voor de bijdragen.
De bedragen zijn niet geïndexeerd. De in de tabel weergegeven bedragen zijn reeds in de
begroting voor 2017 opgenomen.

Gemeente

Preventie GGz en
verslavingszorg

Preventie
Huiselijk
geweld

Zelfhulp

Totaal

Asten

€ 8.948

€ 12.000

€ 2.430

€ 23.378

Deurne

€ 17.421

€ 24.500

€ 4.731

€ 46.652

Gemert-Bakel

€ 15.244

€ 21.500

€ 4.140

€ 40.884

Helmond*

€ 47.048

€ 92.000

€ 12.777

€ 151.825

Laarbeek

€ 11.886

€ 17.000

€ 3.228

€ 32.114

Someren

€ 9.920

€ 14.000

€ 2.694

€ 26.614

Totaal

€ 110.467

€ 181.000

€ 30.000

€ 321.467

*exclusief aanvullende bijdragen vanuit Helmond

In de Wmo 2007 was er een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) waarin de
centrumgemeenten waren toegewezen. Bij de Wmo 2015 is dit niet het geval. In de
huidige Wmo is alleen de mogelijkheid hiertoe open gehouden (art. 2.6.1 lid 1 Wmo
2015).
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Financieel gezien is de constructie van centrumgemeenten echter wel in stand gehouden.
De rijksmiddelen zijn aan de centrumgemeenten beschikbaar gesteld voor hulp en
opvang. Preventie en nazorg zitten in de algemene middelen die iedere gemeente
ontvangt.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
- Tekst lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio
(AST/2016/22926)
- Beschrijving beleidskaders/doelstellingen beleidsterreinen (AST/2016/22928)

a.verberkt@asten.nl

3/4

RAADSBESLUIT
Dagtekening:

Onderwerp:
Verlengen van de lichte gemeenschappelijke regeling
Regionaal Kompas Peelregio voor het jaar 2017

7 februari 2017

Agendanummer:

17.02.

De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november
2016 met zaaknummer AST/2016/022933;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 16 januari 2017;
gelet op artikel 1 en artikel 8 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
besluit:
aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de
werkingsduur van de lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas met de vijf
andere gemeenten in de Peelregio te verlengen tot 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van .

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos
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