Vastgesteld 20-02-2017

COMMISSIE BURGERS
BESLUITENLIJST
van de openbare vergadering van de commissie Burgers van 16 januari 2017 in het gemeentehuis.
Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl.
Aanwezig:
De voorzitter

M.H.J. Vankan

De leden per fractie
Algemeen belang (AB)
CDA
Leefbaar Asten (LA)
PGA/PvdA
D66-HvA
VVD
De genodigden
Ambtelijke ondersteuning
De griffier
Met kennisgeving afwezig

H.A.M. van Moorsel
J.P.E. Bankers
P.A.J.M. Berkers-Coolen, I.A.A.M. Berkers
L.J. Drost, A. Urlings
A.J. Koopman, G.M. Koomen–Driessen
A.W. van Egmond
Wethouder J.C.M. Huijsmans (JH)
P. Baudoin, P. van de Kruijs, P. Greijn
M.B.W. van Erp-Sonnemans
J. Bazuin
------

Nr.

Onderwerp
Opening

Besluit

1.

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel.
De omvraag begint bij de fractie Leefbaar
Asten.

2.

Besluitenlijsten van de openbare
vergaderingen van 21 en 30 november
2016 en 7 december 2016.

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad
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;

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde gesteld:
a. LA, PGA/PvdA, CDA, D66-HvA; reactie JH*

b. –

c. D66-HvA; reactie JH

d. LA; reactie JH

Burgers
d.d. 16 januari 2017
3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad
e. Brief van 9-12-2016, Stichting
PlatOO Bestuur voor Openbaar en
Algemeen Toegankelijk Onderwijs:
Concept begroting 2017.

Cf. voorstel in handen gesteld van B&W ter
afdoening.

4.

Verlengen van de lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio
voor het jaar 2017 (adviserend)

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad

(PH. Huijsmans, info: a.verberkt@asten.nl)

5.

Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2016
(informerend)
(PH. Huijsmans, info: p.baudoin@asten.nl)

6.

Opstellen uitvoeringsplan lokaal sociaal
domein 2017 (opiniërend)
(PH. Huijsmans, info:p.baudoin@asten.nl)

7.

8.

Vragen van de commissie (o.a. beheersing
kosten, concrete verbeteracties en resultaten,
objectief verdeelmodel, opschorten
herwaardering) zijn beantwoord.
De commissie is voor dit moment voldoende
geïnformeerd.
Het college neemt kennis van wensen en
bedenkingen, o.a.
plan is te beknopt (alle fracties)*
wens speerpunten Dementie, lokaal
sociaal netwerk, minimabeleid (LA)
aandacht voor aanpak verwarde
personen, kinderarmoedebeleid, kansen
participatiesubsidie en burgerinitiatief
voor leefbaarheid, optie intralokaal beleid
(PGA/PvdA)
wensen mbt GGZ-beleid, brede aanpak
relatie zorg en financiën, aanpak Someren
informele zorg (CDA)
aandacht voor nuldelijn, kanteling,
cliëntondersteuning, burgers aan
ontwikkeltafels, meer informele lijnen,
kosten inzet professionals bij avonden
(D66-HvA)
belang van evalueren en monitoren (LA,
D66-HvA).

Informatief overleg met de bestuurder
over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen (GGD,
Peel 6.1, Atlant)
- AB GGD d.d. 7 december 2016
- Klankbordgroep Peelsamenwerking
30 januari 2017

Aan de orde is gesteld:

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Memo extra ureninzet
Basisvoorziening Asten-Someren

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is gesteld:
a. LA; reactie JH*

Er is nog geen agenda voor de klankbordgroep
Peelsamenwerking op 30 januari 2017, de
commissie heeft nu geen opmerkingen.

(PH. Huijsmans, info: d.vandijck@asten.nl)

b. Lijst van toezeggingen en
dynamische termijnkalender
9.

Rondvraag

Hiervan is geen gebruik gemaakt.
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Burgers
d.d. 16 januari 2017
Einde vergadering 21:35 uur.

*3a

*6

*8a

Toezegging
De cie wordt geïnformeerd over plan van
aanpak en witte vlekkenplan beleid
verwarde personen/maatschappelijke
opvang.
De suggestie om het uitvoeringsplan
Lokaal Sociaal Domein in een werkgroep
voor te bereiden wordt besproken in
presidium.
De cie wordt geïnformeerd over de
evaluatie van de pilot participatiecoaches
Basisvoorziening voor nieuwe doelgroep.

PH
JH

Afd
R&O

Afdoening
Planning 1e helft 2017

JH

R&O

Planning presidium 6-2-2017

JH

R&O

Nog in te plannen eind 2017

griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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