Lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio tussen de
gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Deurne, Helmond,
Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren;
Voor het aangaan van deze lichte gemeenschappelijke regeling ex artikel 8, derde lid Wgr
is toestemming verleend door de raden van de eigen gemeente op grond van het bepaalde
in artikel 1, tweede lid Wgr.
Overwegende dat:
-

de gezamenlijke gemeenten sinds 2005 in de aanpak van huiselijk geweld
gezamenlijk optrekken door financiering van het Steunpunt Huiselijk Geweld van
de LEVgroep;

-

de centrumgemeente Helmond van het Rijk centrummiddelen ontvangt bestemd
voor de aanpak van huiselijk geweld in de gezamenlijke gemeenten;

-

de gezamenlijke gemeenten afzonderlijk van het Rijk vanaf 2008 middelen
ontvangen die ingezet kunnen worden voor Collectieve Preventie Geestelijke
Gezondheidszorg (CP GGz) en ondersteuning van Zelfhulp als onderdeel van het
(integrale) deel van het gemeentefonds voor de taken Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo);

-

zij van oordeel zijn dat voor een optimale behartiging van de belangen, zowel voor
de gemeenten afzonderlijk als gezamenlijk, het wenselijk is, dat door de besturen
van de gemeenten op het terrein van het Regionaal Kompas tot regionale
samenwerking wordt overgegaan;

besluiten een lichte gemeenschappelijke regeling, genaamd Regionaal Kompas Peelregio,
aan te gaan die luidt als volgt:
Artikel 1
a.

Begripsomschrijving

gezamenlijke gemeenten: Asten, Deurne, Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek en

Someren
b.

Portefeuillehouders zorg: het overleg tussen de wethouders zorg van de

gezamenlijke
gemeenten over de bestuurlijke aspecten verbonden aan de samenwerking met
o.a. de in
deze regeling genoemde terreinen
c.

regeling: lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio tussen
de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Artikel 2

Doel en inhoud samenwerking

De samenwerking richt zich op de gezamenlijke inzet van de Wmo-middelen voor zover
het de besluitvorming betreft ten aanzien van de aanpak, de financiering en te subsidiëren
diensten met betrekking tot:
1.

huiselijk geweld;

2.

preventie openbare geestelijke gezondheidszorg;

3.

preventie verslavingszorg;

4.

zelfhulp.

Dit met als doel de uitvoering op deze terreinen verantwoord en samenhangend te laten
plaatsvinden.
Artikel 3
1.

Bestuurlijk overleg

De gezamenlijke gemeenten voeren bestuurlijk overleg over de afstemming en de
uitvoering van de in artikel 2 genoemde activiteiten en ter oplossing van eventuele
geschillen. De gemeente Helmond zal daarbij als coördinerende gemeente
optreden. Dit bestuurlijk overleg vindt zoveel als mogelijk plaats in het
Portefeuillehoudersoverleg Zorg.

2.

Besluitvorming in het Portefeuillehoudersoverleg Zorg ter uitvoering van het
bepaalde in deze gemeenschappelijke regeling geschiedt op basis van
meerderheidsbesluiten.

3.

Voor de geschillenbeslechting wordt verwezen naar artikel 28 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 4
1.

Bundeling subsidiemiddelen en taakverdeling

De gezamenlijke gemeenten voegen de in deze regeling aangeduide middelen
samen. In bijlage 1 behorende bij deze overeenkomst is een overzicht gevoegd
van de middelen die door de gezamenlijke gemeenten jaarlijks in 2014, 2015 en
2016 worden samengevoegd. Aanpassingen vinden in overleg plaats. Aanleidingen
hiertoe kunnen o.a. zijn: (lokale) bezuinigingen, beleidsveranderingen zoals die
kunnen gaan spelen als gevolg van de decentralisatie Awbz (b.v. herinrichting
cliëntondersteuning) of de ontwikkeling van de regiovisie op huiselijk geweld &
kindermishandeling. Maar ook in het geval dat de aantallen meldingen c.q.
huisverboden bij het Steunpunt Huiselijk Geweld significant toenemen en de
beschikbare rijksmiddelen niet dekkend zijn kan dit leiden tot heroverweging van
de hoogte van de bijdragen. De bedragen worden niet geïndexeerd.

2.

De gezamenlijke gemeenten hebben afspraken gemaakt over de beleidskaders en
doelstellingen op de beleidsterreinen zoals genoemd onder artikel 2 (zie hiertoe
bijlage 2). Beleidsaanpassingen worden besproken in het portefeuillehouderoverleg
Zorg en besluitvorming vindt plaats op basis van een meerderheidsbesluit;

3.

De deelnemende gemeenten verstrekken jaarlijks de bedragen vermeld in bijlage1
zoals bedoeld in lid 4.1.

4.

De gemeente Helmond is belast met het vervullen van een coördinerende rol met
betrekking tot de afspraken die in verband staan met deze regeling. Ze draagt zorg
voor periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg met de uitvoerende organisaties,
waarbij vertegenwoordigers van de regiogemeenten desgewenst kunnen
aansluiten. Ze is daarnaast verantwoordelijk voor de subsidierelatie met de
instellingen waarvan producten en diensten zoals bedoeld in artikel 2 worden
afgenomen.

5.

De gemeente Helmond maakt - op basis van de Algemene Subsidieverordening
Helmond 2009 - met de gesubsidieerde instellingen afspraken over de te behalen
resultaten en de verantwoording daarvan te weten een jaarverslag dat inzicht geeft

in de resultaten van de ingezette activiteiten en diensten en het bereik daarvan per
gemeente en een jaarrekening waaruit de financiële inzet van de middelen blijkt.
6.

De gemeente Helmond is verantwoordelijk voor de afstemming van de
resultaatafspraken en verantwoording met de regiogemeenten. Dit geschiedt,
naast toezending van de subsidiebeschikkingen en jaarstukken van de uitvoerende
organisaties aan de gezamenlijke gemeenten, in het portefeuillehouderoverleg
zorg.

7.

De gezamenlijke gemeenten staan ieder in verhouding tot ieders inbreng in voor
betaling van de door de gemeente Helmond verschuldigde vergoeding ex artikel
4:51 Algemene wet bestuursrecht aan gesubsidieerde instelling ter uitvoering van
de in het kader van deze lichte gemeenschappelijke regeling gemaakte afspraken.

Artikel 5
1.

Inwerkingtreding en looptijd

Deze regeling treedt in werking na bekendmaking en werkt zonodig terug tot 1
januari 2014.

2.

Deze regeling is van kracht tot 1 januari 2017.

3.

De gezamenlijke gemeenten kunnen tijdens de looptijd van deze regeling
gezamenlijk besluiten deze tussentijds te beëindigen als de uitvoering daarvan
wordt neergelegd bij het openbaar lichaam Samenwerkende Peelgemeenten (Peel
6.1) of anderszins dwingende redenen zijn tot beëindiging.

Burgemeester en wethouders van Asten dd
Na verkregen toestemming van de gemeenteraad van Asten d.d.
De burgemeester

De secretaris

Burgemeester en wethouders van Deurne dd
Na verkregen toestemming van de gemeenteraad van Deurne d.d.
De burgemeester

De secretaris

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakeldd
Na verkregen toestemming van de gemeenteraad van Gemert-Bakel d.d.
De burgemeester

De secretaris

Burgemeester en wethouders van Helmond dd
Na verkregen toestemming van de gemeenteraad van Helmond d.d.
De burgemeester

De secretaris

Burgemeester en wethouders van Laarbeek dd
Na verkregen toestemming van de gemeenteraad van Laarbeekd.d.
De burgemeester

De secretaris

Burgemeester en wethouders van Someren dd
Na verkregen toestemming van de gemeenteraad van Someren d.d.
De burgemeester

De secretaris

