Vergadering 15 november 2016

beh. door:

L. Nijnens

onderwerp:

Informatievoorziening

datum : 20 oktober 2016

Aan de raad,

1.

Rapportage Pilot Luchtwassers

Kennisnemen van:
De ter inzage legging van de ‘Eindrapportage Pilot Luchtwassers, gemeente Nederweert’ per 27
oktober 2016
Inleiding
Op 11 mei 2016 zijn bij 15 agrarische bedrijven binnen de gemeente Nederweert onaangekondigde
milieucontroles uitgevoerd. De controles maken onderdeel uit van een pilot die wordt uitgevoerd in
samenwerking met partners binnen de RUD-LN en met twee Brabantse omgevingsdiensten. Het doel
van de pilot is:
- in beeld te brengen of er sprake is van (georganiseerde) criminaliteit rondom gebruik van
luchtwassers. Niet uitgesloten is dat er afspraken worden gemaakt tussen bedrijfsvoerders en
leveranciers;
- het naleefgedrag in beeld te brengen inzake regelgeving over luchtwassers.
Uw raad heeft verzocht om de rapportage voor uw raad ter inzage te leggen.
Kernboodschap
Zoals toegezegd in de actielijst van uw raad wordt de rapportage voor uw raad ter inzage gelegd
nadat het Bestuurlijk Overleg van de RUD-LN daarvan op 20 oktober 2016 kennis heeft genomen.
De rapportage wordt met ingang van 27 oktober 2016 voor uw raad ter inzage gelegd.
2.

Huisvesting statushouders

In februari 2016 hebben wij u geïnformeerd over de plan van aanpak Huisvesting Statushouders. In dit
plan van aanpak wordt het ontzorgingsarrangement benoemd. Het ontzorgingsarrangement maakt het
mogelijk om particuliere woningen tijdelijk te verhuren aan statushouders.
Vervolgens hebben wij u in juli 2016 geïnformeerd over de uitvoering van een markttoets die nodig is
om te peilen of er marktpartijen zijn die interesse hebben in de uitvoer van dit
ontzorgingsarrangement. Bij geen interesse mag een woningcorporatie deze taak op zich nemen.
Wij hebben op 11 oktober besloten Woningvereniging Nederweert aan te wijzen als uitvoerende partij.
Daarnaast hebben wij besloten om de uitvoeringskosten die voor rekening komen van de
pandeigenaar te vergoeden. Deze uitvoeringskosten bedragen € 650,- per jaar.
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De kosten worden geraamd op € 1.950,- kost (3 panden à € 650,- ) en komen ten laste van de post
Voorziening Inburgering Nieuwkomers.
3.

Veilig Thuis

Veilig Thuis: wachtlijsten en inspectieronde
Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg is de organisatie die in onze regio de meldingen voor huiselijk
geweld en kindermishandeling binnenkrijgt en afhandelt.
In de week van 10 oktober 2016 wordt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van de Tweede Kamer bijgepraat over Veilig Thuis. Onderwerp van gesprek is de wachtlijsten die bij
de Veilig Thuis organisaties zijn ontstaan. Ook Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg heeft in de
zomerperiode een wachtlijst gehad. Door het snel inzetten van extra formatie is de omvang beperkt
gebleven en is de wachtlijst snel weer weggewerkt.
Daarnaast is de inhoud van de tweede inspectieronde bij de Veilig Thuis-organisaties bekend. Deze
tweede inspectieronde gaat in januari 2017 van start. Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg voldoet
op dit moment nog niet aan de geformuleerde verwachtingen.
Vanwege de te verwachten (landelijke) publiciteit informeren we u over de actuele situatie bij Veilig
Thuis Noord- en Midden-Limburg.
Wachtlijst Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg
In de zomer van 2016 is bij Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg een wachtlijst ontstaan. Medio
juli bestond deze uit 24 casussen waarbij een onderzoek niet direct opgestart kon worden. Van
deze zaken was wel de triage binnen de afgesproken 5 werkdagen afgerond. Dit wil zeggen dat de
casussen beoordeeld werden en dat een inschatting betreffende de veiligheidsrisico’s gemaakt
werd. Daar waar sprake was van een acuut onveilige situatie is direct gehandeld. Zaken waar geen
sprake was van acute dreiging, maar nader onderzoek vereist was, zijn tijdelijk op een wachtlijst
terecht gekomen. De oorzaak van het ontstaan van deze wachtlijst is tweeledig. Enerzijds is de
instroom van zaken bij Veilig Thuis hoger dan voorzien. De begroting van Veilig Thuis en dus ook
de formatie is gebaseerd op een veronderstelde instroom van 5.000 aanmeldingen in 2016. Dit
aantal is bepaald op basis van de instroom van het voormalige Algemeen Meldpunt
Kindermishandeling (AMK) en Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). In het hele land zien we echter
dat de instroom bij Veilig Thuis fors hoger is dan het totaal van de rechtsvoorgangers. We
verwachten dat de instroom over 2016 8.400 aanmeldingen zal zijn. Dit gegeven zal in de begroting
voor 2017 zijn weerslag vinden. Anderzijds was Veilig Thuis in de periode juli tot en met september
vanwege de vakantieperiode formatief niet op sterkte terwijl de instroom in deze periode op
hetzelfde niveau is gebleven als in de rest van het jaar.
Om een verdere groei van de wachtlijst te voorkomen is besloten extra middelen aan Veilig Thuis
beschikbaar te stellen zodat de formatie ook in de vakantieperiode op peil kon blijven, de wachtlijst
weggewerkt kon worden en een verdere groei van de wachtlijst kon worden voorkomen. Tijdens het
portefeuillehoudersoverleg van Veilig Thuis op 23 september jongstleden deelde de bestuurder van
Veilig Thuis mee dat Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg geen wachtlijst meer heeft.
Naar aanleiding van de landelijke inventarisatie is een verzameloverzicht opgesteld. Dit overzicht
treft u in de bijlage aan.
Tweede ronde Inspectie Jeugdzorg en Gezondheidszorg
In januari 2017 gaat de tweede inspectieronde naar de kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties
van start. De Inspecties toetsen de Veilig Thuis organisaties aan een aantal verwachtingen op basis
van wettelijke eisen, het handelingsprotocol en veldnormen. Veldnormen betreffen criteria die het
werkveld zelf heeft geformuleerd. De verwachtingen zijn gericht op het handelen van Veilig Thuis
om de directe veiligheid in een gezin of huishouden te herstellen. Dit betreft onder andere het
inzetten van vervolgtrajecten binnen de wettelijke termijnen, het maken van
samenwerkingsafspraken met het lokale veld en relevante ketenpartners, monitoring en het maken
van plannen van aanpak en veiligheidsplannen.
In relatie tot de samenwerking met het lokale veld starten in oktober trainingen voor alle
medewerkers die van of namens gemeenten actief zijn in het lokale sociale domein gericht op het
signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het werken conform de wet Verplichte
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
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Regionale themabijeenkomst
Op donderdagavond 17 november aanstaande vindt voor raadsleden, collegeleden,
beleidsambtenaren en professionals een regionale themabijeenkomst over Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling plaats in Grenswerk in Venlo. Eén van de programmaonderdelen is een
presentatie van Veilig Thuis Noord en Midden Limburg. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor
deze bijeenkomst.
4.

Rapportage Jeugdhulp eerste helft 2016 en herschikking budget

Rapportage Jeugdhulp eerste helft 2016
In regionaal verband wordt per kwartaal een rapportage opgesteld over de uitvoering van jeugdhulp.
Onlangs hebben wij kennis genomen van de rapportage over de eerste helft van 2016 die als bijlage
aan u wordt beschikbaar gesteld..
Jeugdhulpaanbod in beeld
Op basis van een uitvraag van de jeugdhulpaanbieders, het CJG en gemeenten (pgb) is de
rapportage over de eerste helft van 2016 gevuld. Per perceel is het geleverde jeugdhulpaanbod in
beeld gebracht. Wat opvalt tot nu toe in 2016 is dat het gebruik van persoonsgebonden budgetten in
de jeugdhulp afneemt. Hiertegenover staat een toename van de hulp (zorg in natura) van jongeren
met een beperking en ook op andere percelen lijkt de zorg in natura iets toegenomen (met name bij
het gedwongen kader, jeugdzorgplus en het Landelijk Transitiearrangement (LTA)). Ook zijn bij
ongeveer gelijkblijvende doelgroep, de kosten van jeugd- en opvoedhulp toegenomen ten opzichte
van de raming.
Geraamd tekort over 2016
Zoals ook al werd verwacht bij het afsluiten van de contracten voor 2016 blijven de totale kosten voor
de jeugdhulp niet binnen het beschikbare macro-budget. Ook Nederweert komt op basis van de
bijgestelde prognose uit op een tekort over 2016 van ruim € 400.000,-.
Reden voor het te verwachten tekort is enerzijds dat het rijksbudget voor jeugdhulp afneemt vanaf
2015 en opnieuw vanaf 2016. En anderzijds is de transformatie van de jeugdhulp nog niet zodanig dat
er sprake is van de gewenste verschuiving van jeugdhulp van de tweede naar de eerste lijn. Het lukt
blijkbaar nog onvoldoende om hulp- of ondersteuningsvragen op te lossen in de eerste lijn en hiermee
inzet van de duurdere specialistische jeugdhulp te voorkomen.
Vervolgacties herschikking budget
Bij het afsluiten van contracten voor jeugdhulp is met de aanbieders afgesproken dat uiterlijk in
september 2016 herschikking kan plaatsvinden van de beschikbare budgetplafonds. Op basis van de
realisatie in de eerste helft van 2016 is bij sommige aanbieders overaanbod geconstateerd en bij
andere onderaanbod. De regionale contractmanagers hebben met de 6 grootste jeugdhulpaanbieders
overleg gevoerd over hun verwachtingen voor het jeugdhulpaanbod voor de rest van 2016. Dit heeft
geleid tot een regionaal herschikkingsvoorstel.
Nog geen bijstelling van het totale jeugdhulpbudget
In het kader van de uitvoering van de jeugdwet wordt regionaal samengewerkt. De gemeente
Roermond voert voor de Midden-Limburgse gemeenten de facturatie van de jeugdhulp uit. Op
regionaal niveau wordt voor Nederweert een tekort geraamd van ruim € 400.000,- over 2016. We
hebben ervoor gekozen om ondanks deze verwachting voor 2016 vooralsnog niet over te gaan tot het
vragen van extra jeugdhulpbudget aan uw raad. Reden hiervoor is dat de noodzakelijke ophoging van
het jeugdhulpbudget op sommige percelen wordt gecompenseerd door een overschot op andere
posten binnen onze lokale begroting voor jeugdhulp. Zo is er een afname van het gebruik van
persoonsgebonden budgetten (pgb) die ook terug is te zien in lagere budgetten voor de Sociale
Verzekeringsbank. Verder is de vraag naar jeugdhulp uiteindelijk toch grillig en is nu moeilijk aan te
geven in de lokale administratie waar de tekorten precies gaan ontstaan.
Wel willen we u in kennis stellen van onze verwachting dat het budget dat voor 2016 geraamd is voor
jeugdhulp uiteindelijk niet toereikend zal zijn en de opgebouwde reserve wel aangeboord zal worden.
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5.

Gewijzigde startersregeling

Kennisnemen van de voortzetting van de gewijzigde starterslening van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederland (Svn).
Inleiding
In 2011 heeft uw raad besloten om de starterslening te faciliteren en hiervoor een budget van
€ 500.000 beschikbaar te stellen. Doel van de regeling is om jongeren en mensen met lage inkomens
een reële kans te bieden op een eigen koopwoning en de doorstroom op de woningmarkt te
bevorderen. De starterslening wordt door de gemeente en de provincie samen gefinancierd. Sinds 1
januari van dit jaar gebeurt dit op basis van de verdeelsleutel 75 % provincie en25 % gemeente.
De starterslening is een aanvullende lening op de eerste hypotheek waarover de eerste drie jaar geen
rente en aflossing hoeft te worden betaald. Vanaf 1 januari 2017 voldoet deze regeling niet meer aan
de fiscale regels en kunnen starters geen gebruik meer maken van de huidige starterslening. Het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) voert namens de gemeenten de regeling uit.
SVn heeft voor 2017 een gewijzigde starterslening bedacht die qua effect vergelijkbaar is met de
huidige regeling, maar wel voldoet aan de fiscale regels. Voor meer informatie verwijzen we naar de
bijlage.
Kernboodschap
Wij vinden het belangrijk om de starterslening te kunnen blijven aanbieden. Zonder starterslening blijft
het voor starters moeilijk om een eigen woning te kunnen kopen. De betaalbaarheid van een
koopwoning blijft voor de starters een probleem. Dit komt door de aangescherpte financieringsnormen
en een verwachte koopprijsstijging in de toekomst. De huidige lage hypotheekrente kan dit
onvoldoende compenseren.
Met de starterslening kunnen we de doorstroom in de koopwoningmarkt blijven stimuleren en kunnen
we jonge starters aan Nederweert blijven binden. Een van de doelstellingen uit onze strategische
visie.
Consequenties
De nieuwe starterslening kan worden uitgevoerd binnen het kader van de “Verordening
stimuleringsfonds starterslening gemeente Nederweert 2013” en de aanpassing van deze Verordening
in 2015. Het is niet noodzakelijk om deze verordening aan te passen.
Op de gemeentelijke en provinciale rekening is nog voldoende budget om de verwachte aanvragen in
2017 te kunnen afhandelen. De gemeente zet daarbij terugontvangen rente en aflossing opnieuw in
(revolverend). Dit is bij aanvang van de starterslening in 2011 besloten. Wij hebben de provincie
verzocht om tegenover het gemeentebudget voldoende trekkingsrechten te zetten.
Zodra er aanvullend budget nodig is, zullen wij dit tijdig bij uw raad aankaarten. Voor meer
achtergrondinformatie en inzicht in de bestedingsruimte, verwijzen we naar de bijlage (B & W voorstel,
nummer BW-16-00976).
Communicatie
De communicatie over de wijzigingen in de startersregeling voor de doelgroep heeft inmiddels
plaatsgevonden via de gebruikelijke kanalen (website, Gemeentecontact).
Bijlage(n)
1. Informatiemail SVn, d.d.9 augustus 2016
2. Verordening starterslening 2013
3. Wijziging verordening starterslening 2015
6.

Overzicht aanbestedingen > € 150.000,00

Kennisnemen van:
Het overzicht van aanbestedingen boven de € 150.000 over 2015 en 2016 en de daarbij gehanteerde
aanbestedingsprocedure.
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Inleiding
Bij de raadsvergadering van 28 juni 2016 is door het JAN verzocht om een overzicht van de
aanbestedingen aan te leveren. Daarbij is de vraag gesteld of de betreffende inkopen voldoen aan de
voorwaarden uit het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Nederweert.
Het proces van inkoop is beschreven en geïmplementeerd in de organisatie. Dit houdt in dat er
beheersmaatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de aanbestedingsprocedure verloopt zoals
de Raad dat middels het inkoop- en aanbestedingsbeleid beoogt. Een aantal van de
beheersmaatregelen zijn:
• Instellen van een inkoopadviseur, die belast is met de ondersteuning en begeleiding op dit
thema.
• Voorlichting van de vakafdeling middels een presentatie, om bewustwording en draagvlak te
creëren.
• Checklisten, die de juistheid en volledigheid van het aanbestedingsdossier waarborgen.
• Contractenregister, waarin documentatie ten aanzien van de overeenkomsten met
leveranciers wordt gearchiveerd.
De inkopen worden jaarlijks aan interne controle onderworpen door de eigen organisatie. Daarnaast
toetst de externe accountant jaarlijks de rechtmatigheid van de inkopen en aanbestedingen tijdens de
controle van de jaarrekening. In de managementletter 2015 van de accountant zijn geen opmerkingen
en/ of aanbevelingen wat betreft dit thema opgenomen. De inkopen en aanbestedingen die in 2015
hebben plaatsgevonden zijn rechtmatig verlopen.
Voor het jaar 2016 dient zowel de interne als de externe controle nog plaats te vinden. Mochten hier
zaken uit voortkomen die uw aandacht behoeven, dan zal de Raad hierover worden geïnformeerd.
Kernboodschap
De aanbestedingen boven de € 150.000 over 2015 en 2016 zijn allen rechtmatig verlopen. Op de
volgende pagina treft u een overzicht aan van de aanbestedingen boven de € 150.000 en de daarbij
toegepaste aanbestedingsprocedure:
Aanbesteding

Procedure

Accountantsdiensten

Europees

Onderhoud gemeentelijke
Europees
gebouw en E en W installaties
Leerlingen vervoer
Europees

Werk/ levering/
dienst
Dienst

Bedrag

Looptijd

€ 100.000 voor 4 jaar voor Nederw eert. Per 1-1-2016. 4 jaar excl. opties
Gezamelijke aanbesteding samen met
tot verlenging
Leudal en Roermond, w aardoor bedrag
gezamenlijk boven de € 150.000 uit komt.

Levering/ dienst

€ 300.000,00 voor 2 jaar +
verlengingsoptie 2x
€ 600.000 voor 2 jaar

Verlagen w egbermen

Meervoudig onderhands Werk

€ 271.067

Per 1-2-2016 voor 2 jaar + optie
tot verlenging van 2 x 1 jaar.
Per 1-9-2017. 2 jaar met optie 5
x 1 jaar verlenging (maximaal 7
jaar)
Eenmalige opdracht

Aanleg carpoolplaats

Enkelvoudig onderhands Werk

€ 237.350

Eenmalige opdracht

Dienst

Bij de aanleg van de carpoolplaats heeft het College haar bevoegdheid benut conform artikel 3.6 van
het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Nederweert. Het College heeft besloten om de
opdracht enkelvoudig te gunnen vanwege:
• Goede ervaringen met de gekozen leverancier.
• Integrale benadering vanwege het feit dat de leverancier ook de voorbereiding heeft gedaan.
• Fixed price (geen meerwerk).
• Geen effect op provinciale subsidiëring.
Het gebruikmaken van de bevoegdheid om enkelvoudig aan te besteden in plaats van meervoudig, is
deugdelijk gemotiveerd in het besluit van het College en is niet in strijd met geldende wet- en
regelgeving.
7.

Marktverkenning Provincie hotelontwikkelingen Limburg

De Provincie Limburg gaat een marktverkenning uitvoeren naar de hotelontwikkelingen in Limburg.
Aanleiding hiervoor is de verschillende plannen die er liggen voor nieuwe hotels in voornamelijk
Midden Limburg.
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Een goede onderbouwing van de hotelinitiatieven vraagt om een regionale afstemming van deze
initiatieven. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de betreffende gemeenten. Om deze
afstemming te faciliteren en onderbouwen is de Provincie bereidt een marktverkenning op te pakken.
Het onderzoek moet een hulpmiddel vormen voor de regionale afstemming. Het biedt handvatten om
initiatieven te beoordelen en af te stemmen. Het onderzoek wordt in Limburg breed weggezet en
beperkt zich dus niet tot alleen Midden Limburg.
De voorbereidingen voor de marktverkenning worden op korte termijn opgepakt. De formulering van
de doelstellingen, de onderzoeksopzet en de betrokkenheid van de regio worden vooraf met de
regio’s besproken. De nadruk ligt op het in kaart brengen van het aanbod, de vraag, de ontwikkelingen
en trends in de hotelsector.
Bijlagen ter inzage op raadsnet en internet:
-

Fusierapportage Westrom en De Risse (begeleidende brief en kwartaalrapportage)
VNG Inventarisatie wachtlijsten Veilig Thuis
e
Rapportage Jeugd 2 kwartaal 2016
Informatiemail SVn, d.d. 9 augustus 2016
Verordening starterslening 2013
Wijziging verordening starterslening 2015

Burgemeester en wethouders van Nederweert
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