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1. Opening en vaststellen agenda  
De voorzitter opent de vergadering. Er is een extra woord van welkom voor de drie gasten. 
In verband met de corona maatregelen wordt de vergadering digitaal gehouden.  
De agenda wordt ongewijzigd gevolgd.  
 
 
2. Vaststellen verslag 18 maart 2021 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
Naar aanleiding van het verslag:  
Wmo/Abonnementstarief = kosten beheersbaar houden: dit punt is landelijk opgepakt en de gemeente 
is in afwachting van de uitkomst. 
 
 
3. Mededelingen ASD  
Geen. 
 
 
4. Mededelingen wethouder 
Zienswijze GGD 
Op 15 maart 2021 heeft de GGD Brabant-Zuidoost ons de concept programmabegroting 2022 en de 
notitie vroeghulp toegezonden met het verzoek om hierop voor 21 mei een zienswijze te geven. Wij 
zijn voornemens om een positieve zienswijze te geven met enkele aandachtspunten, waarvan de 
belangrijkste:  
1. Risico inventarisatie 
In de risico-inventarisatie is een aantal risico's opgenomen die financieel gekwantificeerd zijn. Gezien 
het feit dat de reserves onvoldoende zijn om alle risico's af te dekken heeft dit als gevolg dat een deel 
van de kosten belegd kunnen worden bij onze gemeente. Met name het risico 'tijdelijk ongedekte 
kosten Publieke Gezondheid (PG) contracttaken' betreft een financieel risico. We vragen de GGD in 
de zienswijze om de gemeenteraad van Nuenen c.a. nauw op de hoogte te houden rondom 
ontwikkelingen betreffende de risico-inventarisaties zodat we tijdig op de hoogte zijn van eventuele 
extra kosten die in de toekomst belegd zullen worden bij onze gemeente. Daarnaast willen we de 
GGD verzoeken om waar mogelijk extra maatregelen te treffen om de uitgaven meer in lijn met de 
inkomsten te brengen. 
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2. Vroeghulp 
De GGD stelt dat in 2021 onderzocht gaat worden of vroeghulp een basistaak voor alle 21 gemeente 
wordt, op basis van een bedrag per kind/inwoner. Het advies is om niet in te stemmen om de passage 
vroeghulp op te nemen in de concept programmabegroting 2022. We willen meer alternatieven, wat 
betreft financiering, onderzoeken. Het advies is om eerst voor verduidelijking te zorgen en dan 
definitief te besluiten of (en hoe) dit opgenomen moet worden in het basisaanbod. Na dit besluit zou er 
een eventuele begrotingswijziging kunnen worden ingediend door de GGD Brabant-Zuidoost. 
 
NB: Het college en de gemeenteraad moeten hierover nog een besluit nemen. Dit is een ambtelijk 
voorstel. 
 
Lokaal Sportakkoord.  
In juni 2018 heeft minister Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere 
organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, ‘Sport verenigt Nederland’, getekend. De daarin 
opgenomen ambities zijn vertaald naar een Lokaal Sportakkoord voor Nuenen. Op 7 september 2020 
hebben alle partijen uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig maatschappelijk 
organisaties alsmede de gemeente Nuenen c.a., die hebben deelgenomen aan de discussies een 
handtekening gezet onder het bereikte akkoord.  
Met dit startdocument gaat de stuurgroep aan de slag de daarin opgenomen doelen te bereiken.  
1) Behoud en ondersteunen van vitale sportclubs  
2) Realiseren van een breder lokaal sport- en beweegaanbod  
3) Werving en scholing vrijwilligers  
4) Sportaccommodaties en verduurzaming  
5) Versterken van de verbinding/samenwerking tussen lokale sportverenigingen en andere sport- en 
beweegaanbieders  
6) Realiseren van de inzet van een professional (buurtsportcoach) 
Per december 2020 is een stichting opgericht (Stichting Sportief Welzijn) die vanuit diverse 
werkgroepen voor Nuenen de doelen gaat behalen. Een website is nog niet in de lucht. Maar via 
LinkedIn kun je de Stichting nu volgen.  
 
Zelftesten jongerenwerk  
We onderzoeken of zelftesten voor het jongerenwerk ingezet kunnen worden. We willen daarmee 
zorgen dat de inloop ook voor oudere jeugd open kan en de veiligheid van de jongerenwerkers en de 
jongeren waarborgen.  
Dit blijkt nog niet zo eenvoudig. Onlangs is wel helder geworden welke testen zijn goedgekeurd.  
Waar we nu tegen aan lopen is dat regiogemeenten verschillend omgaan met samenkomsten van 
jeugdigen. We willen hier zorgvuldig mee omgaan omdat we voorstander zijn van regionale 
eenduidigheid.  
Daarnaast wordt gekeken of we de tests alleen aan het jongerenwerk beschikbaar moeten stellen of 
ook aan andere (gesubsidieerde) instellingen. 
 
Internationalisering onderwijs 
Er is een project in de (Brainport) regio Zuidoost-Brabant, genaamd internationalisering onderwijs.  
Regionaal zijn middelen beschikbaar voor de internationalisering van het onderwijs (po/vo/mbo). Een 
deel van het geld gaat rechtstreeks naar de scholen voor deskundigheidsbevordering. Hiervoor 
kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen.  
Daarnaast is er in het primair onderwijs een aantal scholen met een extra uitdaging, omdat de 
instroom van het aantal internationale kinderen bovengemiddeld groot is. Onder internationale 
kinderen wordt verstaan expats, arbeidsmigranten en vergunninghouders. Internationale ouders en 
kinderen hebben andere wensen en behoeftes ten aanzien van het reguliere onderwijs. Hierdoor 
hebben deze scholen - naast reguliere ondersteuning op het gebied van internationalisering onderwijs 
- ook een andere en vaak extra ondersteuningsbehoefte. 
Doelen van het traject zijn: 
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- kennis en inzicht opdoen over de diversiteit van het aanbod voor kinderen van internationals binnen 
 het primair onderwijs in de regio 
- verder versterken en innoveren van het aanbod in primair onderwijs 
- verrijken met de opgedane kennis van het reguliere onderwijs 
Brainport faciliteert als onafhankelijke partij het proces en ondersteunt het met middelen uit de Regio 
Deal. 
Op basis van CBS data staat Nuenen-dorp in de top 24 van scholen die mogen deelnemen. (vijftien 
scholen uit Eindhoven, twee Veldhoven, twee Helmond en één school per gemeente: Best, Geldrop-
Mierlo, Nuenen, Deurne en Waalre). Daarnaast nemen nog vijf gemeenten deel die niet op basis van 
CBS cijfers opvielen. (Asten, Bladel, Cranendonck, Heeze Leende en Someren).  
Gerwen en Nederwetten vallen daar buiten. Uit de CBS data is niet af te leiden op welke basisschool 
deze kinderen zitten.  
Uit onze gemeente mag één school deelnemen aan bovengenoemd traject. Hierover gaan wij met de 
directeuren in overleg. Uiterlijk 1 mei moeten we laten weten welke school vanuit Nuenen gaat 
deelnemen. 
 
Overleg over Nationaal Programma Funderend Onderwijs  
Overleg met Nuenense basisschooldirecteuren over wat we willen in Nuenen en wat de gemeente kan 
betekenen. Uit de VNG brief van 24 maart jl. aan de scholen:  
Voor schooljaar 2021-2022 is waarschijnlijk € 700 per leerling beschikbaar. 
 
Filmpje jongerenwerk  
Er is een digitaal 1 minuut filmpje gemaakt door het jongerenwerk, onder andere bestemd voor werven 
via de basisscholen (in plaats van fysieke bezoeken). Omdat het niet lukt om het filmpje online af te 
spelen wordt het met dit verslag meegestuurd. 
 
 
5. Vragen aan de wethouder 
Vraag: Uit contacten met ASD collega’s in de regio bleek dat Geldrop-Mierlo en Waalre een Plusteam 
hebben voor complexe zorgvragen. Nuenen heeft zo’n team niet. Heeft Nuenen wel voorzieningen die 
de taken van het Plusteam in Nuenen verzorgen? 
Antwoord: Voorafgaand aan de transities sociaal domein van 2015 is Nuenen gaan samenwerken in 
de subregio/inkoopregio Dommelvallei+ (Waalre, Son en Breugel, Geldrop -Mierlo en Nuenen)  
We hebben gezamenlijk een aantal visiedocumenten opgesteld waaronder Persoonlijk en Dichtbij. Het 
was aanvankelijk de bedoeling dat de vier gemeenten samen één Plusteam zouden hebben voor de 
meervoudige complexere zorg. De vier lokale CMD’s zouden dan kortdurende lichte hulp geven.  
Nuenen en Son en Breugel besloten destijds om toch niet mee te doen. In Nuenen is er namens het 
CMD altijd een casusverantwoordelijke (wanneer de zorg via CMD is ingezet). Deze huurt de nodige 
expertise in om de jeugdige en het gezin goed te helpen. Gemeente Nuenen heeft er bewust voor 
gekozen om niet zoals Geldrop-Mierlo een aantal medewerkers hier voor in dienst te nemen, maar uit 
te gaan van 0-uren contracten die we alleen inzetten (en betalen) indien nodig.  
In de loop der jaren is er in het Nuenense CMD wel het een en ander veranderd aan de samenstelling.  
Toegevoegd aan het team jeugd is een gedragswetenschapper en een medewerker die de 
beschikkingen afgeeft.  
 
Vraag: Er is veel te doen over de wachttijden in de jeugd ggz. Aan de wachttijden in de 
jeugdpsychiatrie kan de gemeente in het huidige stelsel niet veel doen. In hoeverre speelt dit in 
Nuenen en wat kan de gemeente doen om deze kinderen en hun ouders te helpen?  
Advies: In overleg met alle betrokkenen, het huidige ggz netwerk in Nuenen, met een afvaardiging van 
de huisartsen, met de POH kind en jeugd, met een kinderpsycholoog, met LEV en andere lokale 
aanbieders van ondersteuning aan kind en jeugd wordt gesproken over oplossingen. Er wordt 
nagedacht over hoe de beschikbare capaciteit effectief en creatief ingezet kan worden, bijv. door 
ondersteuning ter overbrugging van de wachttijd in de 2e lijn, of door een gezinscoach, door inzet van 
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een ervaringsdeskundige als maatje, of inzetten op behandeling door een kinderpsycholoog met 
laagdrempelige consultatie van een kinderpsychiater, of inzetten van een steunend netwerk rondom 
het kind en gezin. 
Antwoord: Op dit moment zijn er geen wachtlijsten voor de jeugd-ggz bij het CMD. De gegevens zijn 
opgevraagd bij de POH jeugd. Wanneer er wachtlijsten zijn handelen we zoals in het advies hierboven 
is verwoord. We wachten niet af maar zetten andere vormen van hulp in. Het CMD probeert de 
aanbieders waarvan we weten dat er wachtlijsten zijn, te omzeilen. 
 
 
6. Accommodatiebeleid 
Voor toelichting en discussie van dit agendapunt zijn aanwezig Joep Pernot portefeuillehouder, René 
Hamers beleidsmedewerker en Annelies Beugelink van Bureau Louter, medeopsteller van de 
toegestuurde nota. 
René Hamers schetst de achtergrond van de totstandkoming van de nota: het bestaande beleid is erg 
gedateerd en naar aanleiding van diverse vragen en initiatieven ten aanzien van verbouwplannen en 
investeringen van accommodaties was er behoefte aan een kader en uitgangspunten. De gemeente 
wil niet langer ad hoc op dergelijke verzoeken ingaan.  
Om tot beleidvorming te komen is Bureau Louter benaderd om een participatietraject te organiseren 
en de kadernota mede vorm te geven.  
Middels interactieve sessies met de gemeenteraad, beheerders, exploitanten en huurders/gebruikers, 
is gezocht naar gedragen uitgangspunten. De interactieve sessies vormen de basis van de 
voorliggende nota. Leidraad is betaalbaarheid en gecontroleerde gevolgen voor verenigingen. In 
relatie met het subsidiebeleid staat een flexibele werkwijze voorop. Maatschappelijke doelen hebben 
voorrang op commerciële belangen. Willekeur wordt met nieuw beleid omgezet naar uniformiteit.  
Van de raad wordt verwacht dat men de nota kader stellend benadert en niet op uitvoering. Na 
vaststelling van de kadernota door de raad gaat het college aan de slag met een 
uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma wordt per (cluster van) accommodaties 
aangegeven welke ontwikkelingen de komende jaren te verwachten zijn (w.b. investeringen, 
exploitatie, eigendomsverhoudingen etc.). De uitgangspunten die in de kadernota zijn verwoord 
vormen hierbij de leidraad. 
 
Vragen/opmerkingen 
De ASD zou graag zien dat in de nota tot uiting wordt gebracht dat accommodaties intensiever 
gebruikt worden en dat er ook gebruik van gemaakt kan worden door mensen van buiten de 
vereniging. De gemeente zou dit moeten stimuleren. Scholen kunnen ook voor meerdere doeleinden 
gebruikt worden.  
Gemeente: om vraag en aanbod in balans te brengen is aan een extern bureau de opdracht gegeven 
een behoefte-/capaciteitsonderzoek uit te voeren. Deze resultaten worden rond de zomer verwacht en 
worden meegenomen in het te ontwikkelen uitvoeringsprogramma. 
 
Relaties met externe instanties en initiatieven zoals ‘sportief welzijn’ is voor de ASD een punt van 
aandacht. Voor de gemeente is dit uitvoering en dat volgt op vastgesteld beleid. 
T.a.v. de nota adviseert de ASD om meer structuur aan te brengen met duidelijke richtlijnen. Het is nu 
voornamelijk tekst maar de scoop zou meer op beleid gericht moeten zijn.  
Er volgt een discussie rondom de vraag hoe de nota op breed draagvlak kan rekenen.  
De ASD wordt bedankt voor de constructieve inbreng en een advies wordt tegemoet gezien.  
 
De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering 
 


