COMMISSIE BURGERS
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie BURGERS, gehouden op 13 oktober
2014 in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigden
De griffier
De notulist

M.H.J. Vankan
F.C. van Helmond, J.J.C. van Kessel, J.P.E. Bankers,
P.A.J.M. Berkers-Coolen, I.A.A.M. Berkers, N. HagelaarKoppens, L.J. Drost, A.J. Koopman, M. van Asten,
burgemeester H.G. Vos, wethouder J.C.M. Huijsmans
M.B.W. van Erp-Sonnemans
E.J.M. van der Heijden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 2 september 2014
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Transities Sociaal Domein: Sociaal netwerk Asten (presentatie)
5.
Beleidsplan jeugdhulp in de peelregio 2015-2016 en de Verordening jeugdhulp
peelgemeente Asten 2015
6.
Subsidieprogramma’s Welzijn/Zorg en Toerisme en Recreatie 2014-2016,
jaarschijf 2015
7.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a verbonden partijen
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 1 september
2014

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 050914, Zorgboog, Postbus 16 te Bakel: Open brief Ouderenzorg Zuidoost Brabant;
b. Brief d.d. 050914, Peter Westen, Lagelaan 25 te Havelte: WOB verzoek schuldhulpverlening.
Punt a.
De fractie PGA/PvdA vraagt of en welke reactie er is gegeven.
Wethouder Huijsmans geeft aan dat dit onderwerp is meegenomen in de brief aan
de staatssecretaris om hierop extra de aandacht te vestigen. Deze brief is vorige
week persoonlijk aan hem overhandigd.

Agendanummer 4

Transities Sociaal Domein: Sociaal netwerk Asten
(presentatie)

Wethouder Huijsmans vertelt dat het beleidsplan WMO dit jaar moet worden vastgesteld. De presentatie die door de heer Baudoin wordt gegeven, is een toelichting
op het concept-beleidsplan waarin wordt ingezoomd op het lokaal sociaal netwerk als
gevolg van het beleidskader. Opmerkingen van de raad kunnen hierin nog worden
meegenomen.
Op 28 oktober a.s. is er een informatieavond waarin ook de burgers van Asten de
kans krijgen hun reactie te geven. Hij geeft aan dat uiteraard ook de raads- en
commissieleden welkom zijn hierbij aanwezig te zijn. Daarnaast vindt er nog een
toetsing plaats bij de sociale partners.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van de presentatie en bevestigt de afspraak dat inhoudelijke opmerkingen bij het conceptbeleidsplan WMO door de fracties voor 28 oktober kenbaar gemaakt kunnen worden.

Agendanummer 5

Beleidsplan jeugdhulp in de peelregio 2015-2016 en de
Verordening jeugdhulp peelgemeente Asten 2015

De fractie PGA/PvdA wil ten aanzien van het budget weten op welke manier de bedragen zijn samengesteld en of er een verklaring is voor de afwijking van Asten ten
opzichte van het gemiddelde.
Over de reserve ten aanzien van de transitieruimte vraagt zij of deze gelden gereserveerd worden voor lokale aspecten van jeugdzorg, of er plannen zijn om de nuldelijn te versterken en waar eventueel geld daarvoor vandaan komt.
Verder pleit zij voor behoud van de mogelijkheid om betaalde zorg boven gebruikelijke zorg te krijgen vanuit het eigen netwerk. Hiermee kan vertrouwde, flexibele en
goedkopere zorg worden geboden.
Over beslispunt 1.6 wil zij weten welke participatie en communicatie er is geweest
met de huisartsen, GGD, welzijnswerk en de gezondheidszorg, en of ook ouders en
cliënten zijn betrokken.
Inzake de verordening mbt Algemene Voorzieningen wil zij weten hoe dit artikel
wordt gebruikt bij tijdelijke onbeschikbaarheid, bij een wachtlijst of tijdelijk geen beschikbaarheid van de voorziening. Verder wil zij stimuleren dat de O&O-er en jeugd& gezinswerker flexibel kan omgaan met zijn tijd. Verder wil zij weten of ouders kunnen afwijken van het advies uit het gezinsplan en wat er is geregeld voor het bijstaan van de ouders bij gesprekken. Betreffende punt 1.3 vraagt zij de opgestelde
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regels terug te brengen in de raad en één contactpersoon voor ouders aan te wijzen.
Daarnaast wil zij nog weten uit welk budget de nuldelijn wordt bekostigd.
De fractie VVD stemt in met de beslispunten, sluit zich aan bij de vraag van de fractie PGA/PvdA met betrekking tot de reserve, en heeft een tekstuele aanpassing voor
de verordening. Er staat een verwijzing naar de commissie van Someren in plaats
van Asten, voorts vraagt zij alle artikelnummers vet te drukken.
De fractie Algemeen Belang stemt in en geeft aan dat iedereen de hulp moet krijgen die nodig is, maar ook niet méér dan nodig. Kortom: kritisch zijn op inzet van
personen en streng zijn in het bewaken van het budget om de gewenste reserve te
houden.
De fractie CDA vraagt waarom er bij 1.4 door het college is gekozen voor deze optie,
en hoe zij omgaat met het invullen van de vraag. Met 1.5 is zij het niet eens, zij
overweegt hierover een amendement in te dienen. De onderbouwing is te mager, zij
acht het niet nodig om extra geld te reserveren naast de reserve. Dit is een verkeerd
signaal waarmee de gewenste transformatie vooruitgeschoven wordt. De transformatie mag niet worden uitgesteld, middelen moeten nu ingezet worden om de kracht uit
de samenleving te gebruiken, en later bepaalde kosten niet te maken. Zij vraagt
hiervoor een verklaring. Daarnaast wijst zij op de privacyproblematiek, en vraagt om
op onderdelen de grens hierin op te zoeken.
PGB kan een maatwerkoplossing bieden maar hierin moeten we terughoudend zijn.
Afsluitend spreekt zij complimenten uit voor het beleidsdocument wat goed leesbaar
en overzichtelijk is.
De fractie D66-HvA spreekt vertrouwen uit in de aanpak in Peel 6.1. Zij maakt zich
zorgen over het feit dat er bij de professionals lokaal nog zo weinig bekend is over de
transities. Ze onderschrijft het belang van de decentralisatie en vraagt of in beeld is
hoe een opvoedondersteuner een indicatie kan stellen. In hoeverre kunnen ouders
en jongeren meedenken met het beleidsplan? Betreffende het PGB heeft zij zinvolle
toepassingen gezien, maar nu is het moment om duidelijkheid te scheppen. Bij punt
1.1 legt zij de wens neer om vaker dan eens in de 2 jaar te evalueren om tijdig bij te
kunnen sturen. Ten aanzien van het PGB stelt zij breder te kijken dan alleen naar
familie, kwaliteitseisen te willen stellen en nadere informatie nodig te hebben betreffende de tariefstellingen.
De fractie Leefbaar Asten stemt in met het beleidsplan maar wil haar zorgen delen.
De budgetten zijn onzeker en het is niet duidelijk hoeveel mensen de zorg nodig
hebben. Vandaar het verzoek € 600.000,- te reserveren.
Het verstrekken van informatie aan jeugd en ouders vindt zij heel belangrijk en zij
stelt voor om via scholen, verenigingen en de website van Peel 6.1 meer nuttige en
interessante informatie te delen zodat men inzicht krijgt waarop men aanspraak kan
maken. Verder wil zij weten of er een relatie is tussen jeugdzorg en veiligheid en hoe
het zit met de verplichte ouderbijdrage.
Afsluitend geeft zij de volgende adviezen mee:
- Preventief werken door zo min mogelijk zorg in te zetten. Dit kan door huisartsen
goed in te lichten en nauw samen te werken. Deze lokale verwijzers zijn belangrijk.
- Goed kijken of er genoeg kwaliteit en kwantiteit is in Asten voor laagdrempelige
zorg.
- De inzet van het PGB is belangrijk maar zal in mindere mate beschikbaar zijn
voor informele zorg zoals familie en vrienden, conform de lijn bij de WMO.
- klachtenregistratie blijven monitoren.
De fractie stelt een nadere toelichting over o.a. PGB en incidentencommissie op prijs.
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Wethouder Huijsmans licht toe dat zo zorgvuldig mogelijk is gereserveerd, maar de
grootste onzekerheid zit bij het budget voor de Jeugdhulp. Zoals op pag. 31 van het
beleidsplan is aangegeven zal van het totale budget 6% vrijgemaakt worden voor
het versterken van het lokale netwerk.
Wat betreft punt 1.5 is hij het eens met de fractie CDA. In de begroting is waarschijnlijk voldoende reserve opgenomen om tegenvallers op te vangen. Uiteraard zijn
we heel zuinig, zoeken we naar creatieve oplossingen en zetten in op preventie.
Aan de nuldelijn wordt volop gewerkt, het netwerk is al heel sterk.
Over het gezinsplan vertelt hij dat ouders het hiermee altijd eens moeten zijn, zij
zetten immers hun handtekening. Bij opgelegde jeugdzorg is dit uiteraard anders.
De foute vermelding in de verordening (commissie Someren) wordt aangepast.
Betreffende de verordening geeft hij aan dat op basis van juridisch advies bewust is
gekozen voor een compacte variant, dit kan op basis van de uitvoering worden bijgesteld. De uitvoeringsregels zullen ter kennisneming aan de raad worden voorgelegd.
De ouderbijdrage bestond altijd al maar wordt nu vastgelegd in een beschikking,
daarbij heeft de gemeente niets in te brengen.
Asten kent al langer een jeugdnetwerk waar politie aanschuift. Dat loopt goed.
Geld dat wordt uitgegeven komt uit bestaande budgetten voor jeugd en een klein
deel WMO.
Er is aandacht voor evaluatie. Vanuit Peel 6.1 komen er kwartaalrapportages waarmee we het proces kunnen monitoren en eventueel bijsturen. Opmerkingen over het
PGB hoort hij graag zo spoedig mogelijk, zodat deze aanvullingen nog mee kunnen
worden genomen in de uitwerking door het college.
Over de O&O-er, lokaal netwerk en de nuldelijn geeft hij aan dat er al veel gebeurt.
De opvoedondersteuners zijn al enige tijd bezig en zichtbaar voor de burgers in Asten. Ze hebben extra taken gekregen en het aantal van deze opvoedondersteuners
wordt uiterlijk vanaf 1 januari 2015 uitgebreid.
Vanuit het CJG is Onis een partner, opvoedondersteuners willen later aansluiten. Het
uitgangspunt is melden bij Onis en indien nodig, schuift de opvoedondersteuner aan.
Bij het maken van een gezinsplan wordt samen opgetrokken met de ouders.
Graag willen we zoveel mogelijk zonder indicatie werken. De opvoedondersteuner
gaat aan de slag, kijkt hoe het gaat en schakelt professionals in indien nodig.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.
Voorts stelt hij vast dat er behoefte is aan nadere informatie over o.a. PGB, huidig
gebruik PGB en incidentencommissie. De fracties zullen op basis van aanvullende informatie hun standpunt over de gestelde vragen over PGB en incidentencommissie
schriftelijk kenbaar maken aan het college. Nadere informatie over de termijn volgt
via de griffier.
Agendanummer 6

Subsidieprogramma’s Welzijn/Zorg en Toerisme en Recreatie 2014-2016, jaarschijf 2015

De fractie PGA/PvdA vraagt hoe verenigingen hier tegenaan kijken, of er eenmalige
subsidie zijn uitgekeerd en of ook burgerinitiatieven gebruik kunnen maken van subsidie. Zij wil weten hoe het staat met de eventuele privatisering van Jong Nederland
en Scouting. In tweede termijn vraagt zij om de marges voor subsidies in de nuldelijn te verhogen. Zij stemt in met het voorstel.
De fractie VVD stemt in met de subsidieprogramma’s.
De fractie Algemeen Belang wil weten of de bezoekersaantallen van het museum
zijn gestegen en daardoor wellicht de subsidie omlaag kan. Verder vraagt zij aandacht voor de ingevoerde reclamebelasting in relatie tot de bijdrage aan Centrummanagement Asten. Zij wijst erop dat de naam van de VVV in beleidsplannen is ge-
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wijzigd in Gasten in Asten. Tenslotte vraagt zij of de vermelde aantallen sportvelden
bij HCAS en NWC correct zijn. Zij stemt in met het voorstel.
De fractie CDA stemt in met de subsidieprogramma’s.
De fractie D66 - HvA vraagt of en hoe er een koppeling te maken is met de nuldelijn
door middel van bijv. participatiesubsidie zodat zoveel mogelijk voorkomen kan worden dat mensen in de zorg komen. Zij stemt in met het voorstel.
De fractie Leefbaar Asten wil voor de raadsvergadering inzicht in het gebruik van
eenmalige subsidies. Zij vraagt of voor aanvraag van de subsidies beleidsplannen of
rapportages worden voorgelegd en of er een evaluatie volgt.
Wethouder Huijsmans zegt toe nadere informatie te geven over de subsidieaanvragen en de stand van zaken van de posten. Hij hoopt zelfs dat er een tekort is voor
eenmalige subsidies want dan is er een goede beweging gaande. Beleidsplannen
worden inderdaad ingediend bij de aanvraag, en het tweede jaar loopt nog dus evaluatie volgt. Meer informatie over het museum wordt binnenkort verwacht tijdens
een aparte bijeenkomst. Ten aanzien van de privatisering van Scouting en Jong Nederland ligt er een lastige taakstelling op de accommodaties. Binnenkort volgt een
gesprek om te kijken naar hoe privatisering vorm kan krijgen.
Betreffende subsidies in de nuldelijn acht hij het nu nog te vroeg om hieraan extra
budget te koppelen.
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en instemt
met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 7

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a verbonden partijen

Inzake Atlant geeft Wethouder Huijsmans aan dat bij het vertrek van de heer Van
Kroonenburg is gerekend met het afkooppercentage van 30% van de dienstjaren die
nog mogelijk waren. De andere posten waren opgebouwd uit pensioenopbouw en zijn
re-integratietraject. Dat bedrag is niet akkoord bevonden door de bestuursrechter.
Afspraken zijn gemaakt in de wetenschap dat bij een procedure de kosten waarschijnlijk veel hoger uitkwamen. Bij het aanvechten van het bedrag volgt er waarschijnlijk weer een procedure. Vanwege bovengenoemde reden zijn keuzes gemaakt
zoals ze zijn gemaakt.
Betreffende huishoudtoeslag geeft hij aan dat deze bedragen structureel in de begroting zijn opgenomen. We houden er rekening mee dat ook deze bedragen worden
opgenomen in de Rijksbegroting.
Er wordt gewerkt aan een plan waarin opgenomen is dat men met vouchers van €
12,50 per uur extra huishoudelijke hulp kan inkopen. Dit geldt voor ouderen die nu
(nog) niet in aanmerking komen voor deze hulp, of personen die al ondersteuning
krijgen via de WMO. Wachten is nog op de toezegging dat hiervoor structureel geld
beschikbaar komt. Peel 6.1 dient dit plan in bij het ministerie en bij goedkeuring
volgt verdere uitwerking.
Over het verdeelfonds WMO zegt hij dat eerdere contacten nog niet hebben geleid
tot instemming met onze bezwaren. Er wordt extra ondersteuning van de heer Verleg ingezet vanwege zijn contacten met ministerie en provincie. Op die manier kan
meer begrip gevraagd worden voor de Astense situatie.
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De griffier inventariseert de behoefte aan een aparte technische toelichting bij de
veelheid aan verordeningen die in december aan de raad zullen worden voorgelegd,
en concludeert dat alle fracties hiervoor open staan.
Agendanummer 8

Stukken ter kennisneming aan de commissie

a. Lijst van toezeggingen.
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van dit agendapunt.

Agendanummer 9

Rondvraag

De fractie PGA/ PvdA vraagt naar de stand van zaken betreffende de bouw van basisschool Deken van Hout.
Wethouder geeft aan dat men volop bezig is, en dat alles volgens planning loopt.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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