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1) Opening
De voorzitter, de heer Luijbregts, opent de vergadering. Op zijn voorstel wordt besloten de
agendapunten 9 en 10 “naar voren te halen”.
2) Verslag van commissievergadering van 7 november 2011
Dit verslag wordt conform vastgesteld.
9) Gemeenschappelijke Regeling A2
In reactie op de inbreng van de fracties, wordt door de collegeleden de heer Ederveen en de
heer Bax en de projectleider A2-samenwerking mevrouw Bohré, ingegaan op de vragen en
opmerkingen.
Er wordt wat langer stilgestaan bij de volgende punten:
- het doel van de samenwerking is in de Regeling niet omschreven. Los daarvan, hoe wordt
gemonitord of het beoogde doel van de samenwerking is gehaald?
In de “position-paper” zijn de zes doelen van de samenwerking omschreven. Bedoeling is dat
er voor de taakvelden waarop wordt samengewerk,t in 2012 een werkplan wordt opgesteld
waarin wordt geconcretiseerd wat het bestuur van de GR wil bereiken. In dat verband worden
er ook nulmetingen verricht;
- en wat als de doelen niet worden gehaald. Is er een exit-scenario?
Uittreding en liquidatie zijn geregeld in art 26, resp. 28. Overigens valt het terugtreden van
Waalre niet onder art. 26, want Waalre heeft zicht teruggetrokken voorafgaand aan het van
kracht worden van de regeling. De kosten van terugtreding van Waalre zijn nog niet bekend.
Deze kosten zullen naar redelijkheid en billijkheid moeten worden afgewikkeld;
- de stemverhouding in het bestuur van de GR
Er is gekozen voor het uitgangspunt van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Elk lid heeft één
stem. Overigens worden bij ontwikkelingskosten de lasten ook 1-1-1 verdeeld.
- twijfels bij de juridische houdbaarheid van onderdelen van de Regeling. Getwijfeld wordt of
het bepaalde in art. 5, lid 1 en 2 van de Regeling in overeenstemming is met het bepaalde in
art. 13 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en of het bepaalde in art 24. lid 4 in
overeenstemming is met het bepaalde in de art 193- 195 Gemeentewet. In verlengde van deze
twijfels wordt gevraagd om meer inzicht in de kosten verbonden aan de toetsing van de opzet
van de GR door PWC.
In reactie hierop wordt toegezegd dat er nog nadere informatie komt over de juridische
houdbaarheid van de regeling op deze punten en dat er ook inzicht zal worden gegeven in de
kosten verbonden aan de advisering door PWC.
- de financiële opzet van de Regeling wordt doorgenomen en toegelicht wordt hoe deze is
afgestemd op de budgetcycli van de aangesloten gemeenten. Zolang er nog geen begroting is
voor de GR wordt er gewerkt binnen de in de afzonderlijke gemeenten vastgestelde
budgetten.
10) Intrekken Regeling Bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden per 1
januari 2012
Het voorstel tot intrekking houdt verband met het terugtreden van de gemeente Waalre uit de
A2-samenwerking. In het voorstel is aangegeven, dat “onderzocht zal worden” of aan te

bevelen is om voor de onafhankelijke advisering over personele aangelegenheden een kamer
in te stellen binnen de adviescommissie bezwaarschriften.
Vanuit de commissie is aangegeven dat dit wel heel open is geformuleerd.
In reactie hierop, wordt van de zijde van het college B&W aangegeven dat het de ambitie is
om in januari 2012 een advies te hebben over of het al dan niet is aan te bevelen om een
aparte kamer in te stellen en dat dit advies zal worden teruggekoppeld naar de raad.
3) Kadernota Werk en Inkomen 2012 – 2015: “Onderweg naar een nieuwe sociale
zekerheid”
Voorafgaand aan de bespreking van dit punt geeft portefeuillehouder de heer Buiter een korte
toelichting op de nota. Daarbij betrekt hij tevens de voorgestelde wijzigingen van de
Maatregelenverordening WWB en de Verordening toeslagen en verlagingen WWB.
Vanuit de commissie zijn er veel vragen en opmerkingen bij de Kadernota. Kernvraag van de
commissie is of er nog vrijheid is om af te wijken van de in hoofdstuk 7 van de nota
weergegeven gemeentelijke keuzes voor 2012.
Portefeuillehouder de heer Buiter geeft aan dat de gemeenteraad uiteraard vrijheid heeft, maar
dat de nota naar de opvatting van het college B&W zo is opgezet dat recht wordt gedaan aan
de bedoeling van de wet en er toch de meest optimale situatie voor de cliënten ontstaat.
Bovendien is rekening gehouden met de beschikbare middelen. De keuzes moeten in
samenhang worden bekeken.
Overall, zijn de fracties van oordeel dat er met de in hoofdstuk 7 aangegeven keuzes een
goede richting wordt ingeslagen. Wel zijn er nog veel zorgen over dat – met name door de
nog grotere nadruk op “uitstroom”- de druk op de kwetsbare groep cliënten niet te groot moet
worden.
Ook zijn er zorgen over de financiële risico’s voor de gemeente. In hoeverre is alles goed
afgedekt binnen de begroting van de gemeente?
Aangegeven wordt dat voor 2012 alles binnen de bestaande budgetten wordt uitgevoerd. Ook
zijn er voor 2012 nog voldoende “handjes”. De in de nota beschreven keuzes zijn nodig om
ook voor de toekomst niet in de problemen te komen.
Meer specifiek wordt er ondermeer bij de volgende punten wat langer stilgestaan:
- de werkgeversbenadering en in het verlengde daarvan het voorbeeld van de gemeente om
1% full-time employment te geven voor kwetsbare groepen.
Toegezegd wordt dat er nog nader informatie komt hoe groot het percentage employment van
kwetsbare groepen op dit moment bij de gemeente is.
Vanuit de commissie wordt benadrukt dat het van groot belang is dat de gemeente het goede
voorbeeld geeft. Ook wordt de suggestie gedaan om te werken met een “witte-lijst” voor
bedrijven;
- de looptijd van de nota.
De nota gaat gelden voor de jaren 2012 – 2015, maar het accent ligt op 2012/ 2013. In deze
jaren worden acties voorbereid die nodig zijn voor een goede implementatie van de Wet
werken naar vermogen per 1 januari 2013. Daarna volgt de implementatie;
- de zorgen worden uitgesproken over (de sluiting van de vestiging van) de Ergon.
4) Maatregelenverordening WWB, Bbz, Ioaw en Ioaz 2012
Vastgesteld wordt dat de voorgestelde wijzigingen in de verordening, voortvloeien uit
wijzigingen in de landelijke wetgeving, en dan met name de samenvoeging van de Wet
investering in jongeren (WIJ) met de Wet werk en bijstand (WWB).

Vanuit de commissie wordt het college het volgend meegegeven: Let op onze jongeren!
Voorkomen moet worden dat ze op het “verkeerde pad” komen. Specifieke aandacht voor
jongeren blijft gewenst.
5 Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012
Vastgesteld wordt dat de invoering van een huishoudtoets voortvloeit uit de landelijke
wetgeving Gevraagd wordt voor hoeveel huishoudens in Valkenswaard deze toets mogelijk
gevolgen zou kunnen hebben.
Aangegeven wordt dat het hier om ongeveer 50 huishoudens gaat.
6) Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2011 met bijbehorende
toelichting
De voorliggende verordening schept het juridisch kader voor het aanvragen en verlenen van
subsidie. De verordening geeft uitdrukkelijk niet de grondslagen op basis waarvan subsidies
worden verleend.
Met name vanuit de fractie CDA worden een groot aantal vragen over de verschillende
artikelen van de regeling gesteld.
Er wordt wat langer stilgestaan bij de zgn. 60 – 40 balans (subsidies die direct worden
vastgesteld versus subsidies die dienen te worden verantwoord). De vraag wordt gesteld of het
gezien de administratieve lasten verbonden aan verantwoording, niet te overwegen valt om uit
te gaan van een hoger bedrag dan € 1.500,00 voor directe vaststelling.
Het college is van oordeel dat de balans goed is gekozen.
Fracties hechten aan transparantie inzake de subsidieverlening. In dit verband wordt verwezen
naar de bij de begrotingsbehandeling unaniem aangenomen motie van D66.
Vastgesteld wordt dat er niet alleen de in de “Staat van inkomensoverdrachten” genoemde
subsidies worden verstrekt (zie begroting 2012, blz’n 119 en 120) maar dat er incidenteel ook
subsidies worden verstrekt ten laste van stelposten en of fondsen (denk aan cultuurfonds en
sportfonds).
Op verzoek van de commissie wordt van de zijde van het college B&W toegezegd inzicht te
zullen verlenen in het “samenraapsel” van subsidies.
Tenslotte, wordt vastgesteld dat het voor raadsleden niet mogelijk is door middel van
monitoring van de collegebesluitenlijst inzicht te verkrijgen in de subsidieverlening. Veel
subsidieverlening is gemandateerd.
7) Gewijzigde begroting 2012 (naar aanleiding van de effecten van de
septembercirculaire 2011 met aanvullende dekkingsvoorstellen)
In de bespreking van dit voorstel wordt stilgestaan bij de volgende twee voorgestelde
bezuinigingen:
- € 70.000 personeelsbeleid. Vanuit de fractie H&G wordt gevraagd om uitdrukkelijk ook de
bestuurskosten bij deze bezuinigingen te betrekken.
In reactie hierop zegt portefeuillehouder de heer Bax “wij zullen ook het bestuur misschien
niet ontzien”. Hij geeft aan dat alle mogelijkheden zullen worden onderzocht om tot de €
70.000 te komen.
- € 141.000 verlaging prijscompensatie. De hoogte van dit bedrag lijkt nogal arbitrair tot stand
te zijn gekomen. Is deze indruk juist?
De heer Bax geeft aan dat het bedrag tot stand is gekomen op basis van een naar beste weten
gemaakte inschatting.

8) Controleplan en Controleprotocol 2011
Bij de bespreking van dit voorstel wordt wat langer stilgestaan bij de volgende twee punten:
- extra kosten, niet tijdig gesignaleerd. In hoofdstuk 4.1, sub d van het controleprotocol staat
aangegeven dat de raad extra kosten die niet tijdig zijn gesignaleerd in bepaalde
omstandigheden rechtmatig acht, ondermeer in de omstandigheid dat er sprake is van
gemeenschappelijke regelingen.
Vanuit de fractie PvdA wordt aangekondigd dat deze fractie overweegt om ten aanzien van dit
punt een amendement in te dienen.
- de rapporteringstolerantie. Opnieuw wordt uitgegaan van een rapporteringstolerantie van €
35.000,00. Tijdens de vergadering van de auditcommissie is deze grens aan de orde gesteld.
Portefeuillehouder de heer Bax geeft aan dat hij de suggestie heeft gedaan om de accountant
voor het jaar 2009 inzicht te laten geven in alle mutaties van minder dan € 35.000,- die wel
zijn opgemerkt, maar niet zijn gerapporteerd.
Deze suggestie zal tijdens de vergadering van de auditcommissie van 9 december 2011
worden besproken.
9) Geactualiseerde bouwgrondexploitatie
Bij de bespreking van dit voorstel wordt wat langer stilgestaan bij de volgende onderdelen:
- exploitatie LTS-terrein. Vanuit de fractie H&G wordt gevraagd waarom dit terrein niet is
opgenomen in de lijst van lopende bouwexploitaties.
Toegelicht wordt dat het LTS-terrein een complex in voorbereiding is. Er zijn al wel kosten
voor het complex gemaakt.
De portefeuillehouder zegt toe dat de raad een overzicht verstrekt krijgt van de opbouw van
de voor dit complex gemaakte kosten;
- meer algemeen: wanneer wordt een complex opgenomen in de lijst van lopende
bouwexploitaties?
Toegelicht wordt dat opname ondermeer plaats vindt op het moment dat er een getekende
intentieovereenkomst is en er geld is overgemaakt.
Overigens geeft portefeuillehouder de heer Buiter aan dat er een fout is geslopen in de tabel
resultaat bouwgrond exploitaties.
De portefeuillehouder zegt toe dat het raadsvoorstel op dit punt zal worden aangepast.
- kortingstarief grondprijzen voor sociale huur. Vanuit de fractie VVD wordt de vraag gesteld
of het hanteren van een kortingstarief wel past in het uitgangspunt om wat betreft de
grondprijzen aan te sluiten bij de marktwaarde van een locatie.
De heer Buiter benadrukt dat het kortingspercentage niet automatisch wordt verleend.
Bovendien: het genoemde percentage van 20% is een maximumpercentage.
12) Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

