COMMISSIE BURGERS
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie BURGERS, gehouden op maandag
28 november 2011 in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----
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De voorzitter
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De notulist

P.W.J.M. van de Ven–Schriks
J.P.E. Bankers, P.M. Rijkers, P.P.M. Bakens, F.C. van Helmond, M.J.M. van de Ven–Meulendijks, J.T.H.M. Berkers, N.
Hagelaar-Koppens, P.A.J.M. Berkers-Coolen, R.T.M. van
Dijk, G.M. Koomen–Driessen, J. Bazuin
de wethouders Th.M. Martens, J.H.J. van Bussel en
J.C.M. Huijsmans
C.W.J.B. Verborg
W.J.M. Lenders

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 31 oktober 2011
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Presentatie inzake Werkplein
5.
Beschikbaarstelling middelen onderwijshuisvestingsprogramma 2012
6.
Beleidsplan Wmo 2012 -2015 Asten-Someren
7.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
8.
Stukken ter kennisneming aan de commissie
9.
Rondvraag

De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie PGA/PvdA.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 31 oktober 2011

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 30 juni 2011, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den
Haag: Verzamelbrief juni 2011;
b. Brief d.d. 26 oktober 2011, Inspectie Werk en Inkomen te Den Haag: Aanbieding
Programmarapportages;
c. Brief d.d. 27 oktober 2011, CNV Vakcentrale te Utrecht: Bestuursakkoord;
d. Brief d.d. 14 november 2011, GGD Brabant Zuidoost: Regionaal rapport: op weg
naar een gezonder Zuidoost Brabant”;
In handen van B&W ter afdoening:
e. Brief d.d. 21 oktober 2011, PlatOO te Helmond: vacature lid Raad van Toezicht
PlatOO.
Punt c.
De fractie D66-HvA vindt het kwalijk dat er, nog niets bekend is over de inhoud van
de aangekondigde wijzigingen per 1 januari 2012.

Agendanummer 4

Presentatie inzake Werkplein

De heer M. van de Ven, afdelingsmanager Werk & Inkomen van de gemeente Helmond geeft een presentatie over de werkwijze van het Werkplein, de toekomstvisie,
de vertaling in doelen voor Asten en de actuele pilots. Tussentijds beantwoordt hij
enkele vragen.
Volgens de fractie PGA/PvdA lijkt het er op dat het UWV door de verdere digitalisering een deel van haar werkzaamheden bij het Werkplein “over de schutting gooit”.
Zij denkt dat het nog een fiks aantal jaren duurt voordat de gehele doelgroep goed
met een computer kan omgaan.
De heer Van de Ven antwoordt dat er op dit moment nog intensief op dezelfde locatie met het UWV wordt samengewerkt. Mochten dergelijke problemen ontstaan dan
vangt het UWV deze voorlopig nog op.
De voorzitter concludeert dat de commissie vooralsnog voldoende is geïnformeerd.

Agendanummer 5

Beschikbaarstelling middelen onderwijshuisvestingsprogramma 2012

De fractie PGA/PvdA leest in stukken dat aanvraag van het Varendonck college is
afgewezen. Zij is benieuwd naar de uitkomsten van het aangekondigde onderzoek, in
navolging op een soortgelijk onderzoek bij het Strabrecht college in Geldrop-Mierlo.
Zij adviseert overigens positief.
De fracties CDA, Algemeen Belang, VVD en D66-HvA adviseren positief.
De fractie Leefbaar Asten vraagt wat de reden is voor gevelrenovatie. Verder adviseert zij positief.
Wethouder Martens antwoordt dat de reden voor gevelrenovatie ligt in de slechte
staat van het houtwerk en het feit dat er slechts enkel glas in de puien zit, hetgeen
de energiekosten opdrijft. Aangezien de school al redelijk oud is, is het verzoek afgewezen en is de suggestie gedaan onderzoek te doen naar een andere oplossing,
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bijvoorbeeld via doorcentralisatie van onderwijsgelden. Momenteel wordt extern onderzocht hoe dit bij andere gemeenten heeft uitgepakt en daarnaast wat dit voor de
interne geldstromen betekent. Zodra de uitkomsten bekend zijn wordt hiertoe een
voorstel voorgelegd.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 6

Beleidsplan Wmo 2012 -2015 Asten-Someren

De fractie PGA/PvdA spreekt eerst haar complimenten uit over het verloop van het
voortraject. Voor de toekomst is het zaak te leren van de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie. In het verleden is bij evaluatie onvoldoende bijgestuurd en in een te beperkte mate een relatie gelegd tussen doelen en middelen.
Deze aspecten worden in de toekomst nog belangrijker, aangezien er steeds minder
middelen beschikbaar komen. Zij vindt dat een aantal doelen te algemeen en onvoldoende SMART zijn geformuleerd. Dit bemoeilijkt controle achteraf. Zij wil de resterende tijd tot de komende raadsvergadering gebruiken om gezamenlijk een aantal
doelen te herformuleren. De financiële paragraaf is onduidelijk en bevat teveel
vraagtekens. Hierdoor is het lastig om beleid vast te stellen en juiste keuzes te maken. Zij vraagt om een helder overzicht met daarin verwoord wat er aan gelden beschikbaar is en waar dit aan wordt uitgegeven.
De fractie CDA onderschrijft de inhoud van de visie. Zij maakt zich zorgen over de
decentralisatie, maar denkt dat een groot deel van de problemen opgelost kan worden door het zoeken naar samenwerking en synergie. Zij wijst op de cruciale rol van
vrijwilligers en mantelzorgers en hiervoor moet blijvend aandacht zijn. In dit kader is
het van belang optimaal samen te werken tussen Asten en Someren. Zij wijst op het
verschil tussen de AWBZ en de Wmo. De Wmo gaat namelijk uit van compensatieplicht. Ook hier is het devies te zoeken naar samenwerking met partners. De kantelingsgedachte betekent niet alleen zorgen voor mensen, maar ook zorgen door mensen. Dit vraagt om een goede communicatie van het feit dat er soms “nee” verkocht
moet worden en dat er van mensen zelf ook iets verwacht wordt. Met betrekking tot
het rapport van de Rekenkamercommissie vond zij de vraagstelling niet altijd geheel
objectief, aangezien zij met name geïnteresseerd was in het vergelijken van de Astense situatie met die in Someren en Deurne. Zij onderschrijft de conclusie dat in de
toekomst het meten van effecten nadrukkelijker moet kunnen worden gecontroleerd,
mede gelet op de aankomende bezuinigingen. Omdat de materie uitgebreid en complex is, pleit zij voor het verstrekken van een schematisch overzicht, met daarin per
onderdeel een koppeling naar de doelen en de financiële consequenties. De kans is
anders groot dat het overzicht over de problematiek zoek raakt en daarmee controle
lastig wordt. Zij begrijpt dat verdere concretisering in deze fase niet mogelijk is,
maar vraagt wel om de toezegging te zijner tijd de controletaak goed uit te kunnen
voeren.
De fractie Algemeen Belang spreekt ook haar complimenten uit over de totstandkoming. Alle partijen zijn betrokken en het is een goed voorbeeld van samenwerking
tussen Asten en Someren. Zij vindt het stuk echter te abstract en wat haar betreft
komt het woord “uitvoeringsprogramma” te vaak in het stuk terug. Zij wil weten hoe
de onderdelen worden uitgevoerd, met daarbij een kostenplaatje en een overzicht
van de beschikbare gelden. De mogelijkheden zijn afhankelijk van wat er uiteindelijk
aan gelden beschikbaar is. Goede communicatie richting de burger is pas mogelijk
als er meer duidelijkheid is. Zij hoopt dat de uitvoeringsprogramma’s die duidelijkheid gaan bieden. Verder vraagt zij of het klopt dat, met betrekking tot de AWBZfunctie dagbesteding en begeleiding, de voor Asten genoemde 257 cliënten een budget van € 2.900.000,= opsouperen?
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De fractie VVD vindt het een uitgebreid plan, concludeert dat alle betrokken partijen
zijn gehoord en heeft niets aan de reeds gemaakte opmerkingen toe te voegen.
De fractie D66-HvA vindt de in het plan opgenomen materie uitgebreid en moeilijk
kort samen te vatten. Zij wijst dan ook op het belang van goede communicatie. Het
plan is onvoldoende uitgewerkt en bevat teveel onbeantwoorde vragen. Zij onderschrijft de uitvoerige reactie van de Participatieraad en wijst, mede gelet op het budget, op het belang van sturing op prestatie-indicatoren. De financiële paragraaf is
eveneens onvoldoende uitgewerkt. Asten heeft verhoudingsgewijs veel AWBZcliënten, gelet op het feit dat het landelijk om ongeveer 170.000 personen gaat. Zij
is benieuwd naar de uitvoeringsprogramma’s en hoopt dat alle aanbevelingen over
effectiviteit en SMART-formulering etc. worden overgenomen. De uitvoeringsprogramma’s zijn van wezenlijk belang om kaders te kunnen stellen en hierop te kunnen
sturen. Zij vindt het onvoldoende om deze uitvoeringsprogramma’s te zijner tijd voor
wensen en bedenkingen voor te leggen, omdat wensen en bedenkingen niet kaderstellend zijn. Zij vraagt om de toezegging om hier een raadsbesluit aan te koppelen.
De beslispunten zijn volgens haar op dit moment te onduidelijk.
De fractie Leefbaar Asten hoopt dat de prettige werkwijze in het voortraject in de
toekomst bij meerdere belangrijke onderwerpen wordt toegepast. Zij vraagt wel om
aandacht voor verslaglegging. Het verslag van de workshop was erg summier en er
ontbraken belangrijke opmerkingen. Het voorliggende stuk is op punten onduidelijk,
niet concreet genoeg geformuleerd en mist diepgang. Zij onderstreept de aandacht
voor mantelzorgers en vrijwilligers, maar wijst op de mogelijkheid dat professionele
zorg in de toekomst kan toenemen. Zij wijst specifiek op de toenemende zorg voor
ouderen met dementie en meervoudige gezondheidsproblematiek. Zorg voor ouderen
met dementie is voor mantelzorgers een moeilijke zaak. Verder komen de draagkracht van mantelzorgers en de adviezen van de Rekenkamercommissie te weinig in
het stuk terug. Deze aspecten ziet zij graag meegenomen in het vervolgtraject. De
gemeente moet rekening houden met een stabilisatie van hulpvragen en de ambitie
om het beroep op individuele voorzieningen uit te stellen door in te zetten op leefbaarheid en sociale samenhang, zal lastig te realiseren zijn. Wat betreft het prestatieveld Leefbaarheid vraagt zij aandacht voor de inzet van de dorps- en wijkraden.
Zij vraagt bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s om in te blijven zetten op
de maatschappelijke taak van scholieren als vrijwilligers van de toekomst. Daarnaast
is het van belang dat de consulenten aan het Lokaal Loket de kantelingsgedachte
goed kunnen uitvoeren, eventueel door extra training. Zij vindt de samenwerking
tussen NWC en de Marokkaanse gemeenschap een goed voorbeeld van het in elkaar
schuiven van prestatievelden en hoopt dat deze expertise verder wordt meegenomen.
Wethouder Huijsmans antwoordt dat dit beleidsplan de kaders aangeeft, die nadien
worden uitgewerkt, explicieter worden geformuleerd en gebudgetteerd. Deze tussenstap is nodig om de kaders te kunnen stellen. In de samenvatting staat vermeld welke opdrachten en elementen uit het beleidsplan het startpunt vormen voor het uitvoeringsplan. Het gaat er om of deze speerpunten worden ondersteund. Wat betreft
de financiën is het duidelijk dat het bestaande budget het kader is. Concretisering
van de financiën en SMART formuleren is in dit stadium lastig, omdat vele gegevens
nog onduidelijk zijn en niet bekend is wat er exact op ons afkomt. Daarnaast zijn
Wmo-onderwerpen niet altijd even goed meetbaar en sowieso al lastig SMART te
formuleren. Het heeft daarom nu geen zin om vóór de aanstaande raadsvergadering
de opmerkingen te verwerken. Die zullen bij de uitvoering zeker worden meegenomen. Een extern bureau heeft het beleidsplan niet opgesteld, maar is slechts ingeschakeld om de workshop te leiden en via bepaalde werkvormen snel informatie op
tafel te krijgen. In het verslag is zo goed mogelijk ingegaan op de vele reacties en hij
vindt het jammer als bepaalde zaken niet zijn verwoord. De tijdsdruk bij de ambte-
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naren kan hierin een rol hebben gespeeld. Het verzoek om een schematische weergave zal in de uitvoeringsprogramma’s worden meegenomen. Hij gaat uit van de
juistheid van de genoemde AWBZ-gegevens en concludeert dat er op dat gebied dus
werk aan de winkel is. In het beleidsplan wordt verwoord hoe dit wordt opgepakt. De
beslispunten zijn volgens hem duidelijk en vragen niet meer of minder dan het beleidsplan vast te stellen en de speerpunten uit te voeren binnen de door de overheid
gestelde bezuinigingstaak. Het voornemen was er om de uitvoeringsprogramma’s
voor te leggen als wensen en bedenkingen, maar als een meerderheid dit wenst kan
dat ook besluitvormend in de raad.
Hij onderschrijft de stelling dat dorps- en wijkraden een belangrijke rol wat betreft
leefbaarheid kunnen vervullen, maar wel op een andere manier dan voorheen. Vanaf
volgend jaar krijgen wijkraden subsidie vanuit het Wmo-beleid en het is mogelijk initiatieven vanuit projectsubsidies te ondersteunen. De samenwerking tussen NWC en
de Marokkaanse gemeenschap is een goed voorbeeld van het zoeken naar verbindingen.
De heer Baudoin, beleidsmedewerker afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, licht
het proces toe. In het kader van de samenwerking met Someren is gepoogd het beleid op één lijn te brengen en dit is volgens hem goed gelukt. Bovendien kan hierdoor een kwaliteitsslag worden gemaakt. Het uitvoeringstraject wordt eveneens gezamenlijk opgepakt. Hij verwijst hiertoe naar de bijlage Welzijn nieuwe stijl, waarin
de ontwikkeling van de organisatievorm en instrumenten worden genoemd. Wat betreft het verzoek een schema te verstrekken merkt hij op dat er een start is gemaakt
met het indelen in clusters van de afdelingen in Asten en Someren. Van daaruit is
een schema opgesteld met belangrijke projecten en hoe die opgepakt kunnen worden, door wie en in welk tijdsbestek. Daaropvolgend worden projectopdrachten en
uiteindelijk uitvoeringsplannen opgesteld, waarin terugkomt wat het beoogde effect
en budget is. Bezuinigingen nopen vooral te kijken naar datgene wat maatschappelijk rendement oplevert en vele andere zaken moeten noodgedwongen worden geschrapt. Dit is een enorme uitdaging, maar men is voortvarend aan de slag gegaan
en de eerste signalen zijn goed. Projectopdrachten en projectplannen kunnen als
wensen en bedenkingen worden voorgelegd. Andere mogelijkheid is per kwartaal
voortgangsrapportages te verstrekken. Op deze manier is het ook mogelijk tegemoet
te komen aan de kritiek van de Rekenkamercommissie.
Tweede termijn:
De fractie PGA/PvdA sluit zich aan bij het verzoek van het CDA om een schematisch
overzicht te verstrekken. Zij merkt op dat in het stuk maar liefst 38 speerpunten zijn
genoemd en een groot deel daarvan is onduidelijk geformuleerd. Om positief te kunnen adviseren, moet wel duidelijk zijn wat er met de speerpunten wordt bedoeld. Zij
gaat zelf onderzoeken of het, wellicht nog voor de komende raadsvergadering, mogelijk is de speerpunten meer SMART te formuleren. Zij stemt op dit moment dan
ook niet in met doorgeleiding van het stuk naar de raad.
De fractie CDA vindt het lastig dat vooraf geen controle kan plaatsvinden, maar
wacht op de nadere invulling en heeft er vertrouwen in dat dit goed wordt opgepakt.
Zij vraagt om de toezegging dat er in de komende periode een schema wordt verstrekt. Zij adviseert overigens positief.
De fracties Algemeen Belang en VVD hebben er vertrouwen in dat de gemaakte
opmerkingen worden meegenomen in het verdere traject, zodat goede sturing in de
toekomst mogelijk is. Zij adviseren positief.
De fractie D66-HvA wijst nogmaals op de vage formulering van de speerpunten en
vindt het stuk daarom niet beslisrijp. Zij wil alleen positief adviseren als de uitvoeringsplannen eveneens voor besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Zij adviseert dan ook negatief.
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De fractie Leefbaar Asten vindt het jammer, maar begrijpt dat er nu weinig mogelijkheden tot concretisering zijn. Zij wijst op het feit dat het een gezamenlijke visie is
die ook in Someren wordt vastgesteld. Zij adviseert positief.
Wethouder Huijsmans vindt dat de genoemde speerpunten voldoende elementen
bevatten om met het uitvoeringsprogramma aan de slag te kunnen gaan. Wat betreft
het verzochte schema zal hij opdracht geven hiermee aan de slag te gaan en er zal
een serieuze poging worden gedaan de materie in een schema te vatten. Er zijn verschillende vormen en procedures mogelijk, maar hij benadrukt het belang van een
spoedig raadsbesluit. Op sommige beleidsterreinen is namelijk weinig tijd te verliezen. Bovendien wordt de uitwerking in samenwerking met Someren opgepakt. Hiermee is een formatiebesparing van 20% mogelijk. De behandeling in de commissie en
raad in Someren valt nagenoeg gelijk met die in Asten. Bij niet goedkeuring komt de
uitvoering aldus in de knel.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 7

a.
b.
c.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

Stand van zaken BMV Bloemenwijk;
Stand van zaken kwaliteit hockeyveld(en);
SRE aangelegenheden

Punt a.
Wethouder Martens zegt dat de bestaande impasse met Prodas na het constructieve
gesprek van vorige week lijkt te zijn doorbroken. Niet alles is opgelost en er moet
nog van alles worden uitgezocht, maar het gesprek biedt mogelijkheden om op een
aantal gebieden tot overeenstemming te komen. Hij heeft dan ook goede hoop dat
partijen op korte termijn tot elkaar komen. Meer informatie verstrekken is op dit
moment niet mogelijk omdat een aantal inhoudelijke zaken nog niet helder is.
De fractie PGA/PvdA heeft vele vragen, maar zal deze mogelijk via de griffier
schriftelijk indienen.
De fractie CDA heeft begrip voor de algemene bewoordingen, maar had gehoopt, gelet op de lange looptijd en media-aandacht, nu wat meer informatie te krijgen.
De fractie Algemeen Belang vraagt of de wethouder een prognose kan doen over
de kans van slagen.
De fractie Leefbaar Asten wil weten of er voortgang is over het onderwerp eigenaarschap. Het hoofdbelang mag niet zijn wie eigenaar is van de school, maar dat er
goed onderwijs wordt gegeven.
Wethouder Martens antwoordt dat er zeker sprake is van voortgang. Hij heeft alle
vertrouwen in een goede afloop en dat er op korte termijn met de bouw gestart kan
worden, maar het is niet mogelijk de slagingskans in een percentage uit te drukken.
Punt b.
Wethouder Van Bussel zegt dat er veel alg in de ondergrond van het veld zit. Onderzoek wijst uit dat men niet mag verwachten dat iets wat jarenlang is opgebouwd
binnen een paar weken kan worden opgelost. Naast klein onderhoud is er 2 keer
groot onderhoud gedaan in september en november. Daarnaast wordt er vanaf begin
augustus wekelijks gedesinfecteerd. Er komt momenteel zichtbaar alg uit de ondergrond. Nadeel is dat het veld hierdoor, zeker bij vochtig weer, glad wordt en daardoor moeilijk bespeelbaar. De bespeelbaarheid is nog niet opgelost maar wordt geleidelijk beter. Het lastige is dat het proces tijd nodig heeft en niet kan worden ver-
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sneld. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kwaliteit van de bovenlaag en de vezellengte van de mat goed is. Ondanks dat er nu een praktisch probleem bestaat moet
dit betekenen dat het veld tot 2015 gebruikt kan worden. De hockeybond laat begin
volgend jaar een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van dit soort velden. Gezien
de bestaande problematiek is gevraagd dit onderzoek in Asten naar voren te halen
en al binnenkort uit te voeren. Dit levert slechts een kleine meerkostenpost op. Het
betreffende onderzoeksbureau zal ook een oordeel geven over de gladheid in de komende periode. Deze informatie wordt gecommuniceerd zodra deze bekend is.
De fractie CDA vraagt wat het bestuur van HCAS van deze situatie vindt.
De fractie Algemeen Belang zegt dat sproeiers nog vaak lang in werking zijn. Veel
vocht bevordert echter algengroei. Voorts is zij benieuwd of er meer clubs in de regio
met dezelfde problemen kampen.
De fractie VVD vraagt zich af hoeveel een grote onderhoudsbeurt per keer kost en
hoe deze totale kosten zich verhouden tot de structurele kosten voor de aanleg van
een nieuw veld.
De fractie Leefbaar Asten wil weten of de onderhoudsfirma ook een garantie op het
resultaat geeft, zodat eventueel gemaakte kosten bij een slecht resultaat teruggevraagd kunnen worden.
Volgens wethouder Van Bussel spreekt het voor zich dat het bestuur het vervelend
vindt dat momenteel regelmatig moet worden uitgeweken naar andere accommodaties. Feit blijft dat de alg uit de ondergrond moet en dit kan alleen door deze behandelingen. Een nieuw veld aanleggen heeft vooralsnog niet de voorkeur, gezien de
consequenties voor de begroting en hogere afschrijvingskosten. Hij hoopt dit te kunnen vermijden door eventueel een paar extra onderhoudsbeurten. Deze kosten staan
vooralsnog in geen verhouding tot de kosten van een nieuw veld. Mocht deze aanpak
uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden en de kosten blijven oplopen, dan
kan begin volgend jaar de discussie worden opgestart over hoe verder te gaan. Bovendien wijst hij er op dat, mocht een nieuw veld uiteindelijk wenselijk zijn, de gemeente Someren hiermee ook nog akkoord moet gaan. Geen enkel bedrijf geeft een
garantie op resultaat, mede gelet op het feit dat deze problemen zijn ontstaan door
jarenlang onvoldoende onderhoud. Er zijn meer klachten over dit type veld. De
sproeiers gaan nu uit nu de winter er aan komt. Als de problemen zijn opgelost, is
het zaak strakkere afspraken te maken over het onderhoud, bijvoorbeeld door minder uitbundig te sproeien. Hierin ligt namelijk mogelijk de bron van de huidige problemen.

Agendanummer 8
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Memo leerplichtverslag 2010-2011 gemeente Asten (toezegging 14-6-’11);
Inzicht in het aantal inburgeraars met uitkering (toezegging 26-9-’11);
Memo wetgeving inzake bijstand en detentie (toezegging 31-10-’11);
Verantwoordingsverslag Werk & Inkomen Asten 2e kwartaal 2011;
Resultaten Taalmaatjes;
Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.

Punt a.
De fractie PGA/PvdA geeft haar complimenten voor het feit dat het leerplichtverslag
nu al is aangeleverd. Zij ziet dat het verzuim op ’t Lover behoorlijk is gedaald, maar
nog steeds hoog is. Zij spreekt haar zorg uit over de stijging van het verzuim op de
Brigantijn. Vorig jaar heeft zij al aangegeven dat er nauwelijks cijfers van het Varendonck college zijn opgenomen. Zij ontvangt over dit jaar graag meer cijfers dan alleen een vermelding van het leerlingenaantal. Zij vraagt aandacht voor de niet geheel vlekkeloos verlopende overheveling van taken van de leerplichtambtenaar naar
de ambtenaar CJG en de communicatie hieromtrent. Wat betreft de Sinti’s hoopt zij
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dat de overheveling van taken naar de ambtenaar CJG niet leidt tot een stijging van
het verzuim en veranderend beleid. Tot slot merkt zij op dat de op pagina 9 genoemde VSV-cijfers niet kloppen.
Wethouder Huijsmans merkt op Asten regionaal gezien het verslag altijd snel aanlevert en sommige gemeenten zelfs helemaal geen verslag maken. Daarnaast is er
weinig ambtelijke tijd voor de opmaak. Hij weet dat het Varendonck college bovenop
het verzuim zit en de cijfers goed in beeld heeft. Deze cijfers kunnen dus gemakkelijk worden opgevraagd. De taakverschuiving wat betreft de Sinti’s is bedoeld om
juist aan de preventieve kant meer invloed uit te kunnen oefenen. De leerplichtambtenaar blijft bij onrechtmatig verzuim in beeld.
Punt d.
De fractie PGA/PvdA geeft aan dat de meeste vragen al tijdens de presentatie zijn
beantwoord. Zij vraagt aandacht voor de groep mensen die al langer dan 5 jaar in
een uitkeringssituatie zit en hoopt oprecht dat begeleiding via de Wet werken naar
vermogen hiervoor een oplossing biedt. Zij spreekt daarnaast haar tevredenheid uit
over de aanpak van fraude.
Het valt de fractie D66-HvA op dat doelstellingen niet worden gehaald. Gelet op de
ontwikkelingen rondom de loskoppeling van het UWV en de hoogte van de aan de
gemeente Helmond te betalen bijdrage, vraagt zij onderzoek te doen naar de meerwaarde en de exacte kosten.
Wethouder Huijsmans antwoordt dat het Werkplein bij vergelijking van de cijfers
met Someren iets beter presteert. Hij onderschrijft de Somerense conclusies dan ook
niet. Gelet op alle nieuwe ontwikkelingen ziet hij juist een voordeel in het samen oppakken van problemen. Hij hoopt dat er nog resultaten te boeken zijn voor mensen
die langer dan 5 jaar in een uitkeringssituatie zitten, maar hij ziet dit somberder in
dan eerder vanavond door de heer Van de Ven gesteld. Wat betreft de gevolgen van
terugtrekking van het UWV is hij minder ongerust dan de heer Van de Ven. Natuurlijk is het prettig als het UWV op het werkplein is vertegenwoordigd. Het UWV heeft
echter al aangegeven dat er vanuit de standplaats Eindhoven mogelijkheden bestaan
om mensen in Helmond te detacheren. De dienstverlening hoeft er in principe dus
niet onder te lijden. Deze keuze van het UWV is noodgedwongen ingegeven door de
door het Rijk opgelegde bezuinigingen. Digitalisering werkt niet voor de gehele doelgroep en het UWV zal een percentage van ongeveer 10% face to face moeten blijven
benaderen. Bovendien heeft het UWV hem verzekerd dat de nieuwe werkwijze er niet
toe leidt dat problemen over de schutting op het bordje van de gemeente terecht
komen.
Punt e.
De fracties PGA/PvdA en Leefbaar Asten brengen hun complimenten over voor de
gehanteerde werkwijze en de goede resultaten. Dit project past helemaal in de kantelingsgedachte.
Wethouder Huijsmans zal de complimenten overbrengen, ook richting de vrijwilligers.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van de stukken.
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Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

-9verg. comm. BURGERS
d.d. 28-11-2011
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
de griffier
ir. C.W.J.B. Verborg
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