Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 februari 2020
Nr.

1

afd.

agendapunt/besluit

MDV

Ontslag en benoeming leden participatieraad per 1-2-2020
Toelichting:
Hanneke van Gestel is lid van de participatieraad sinds april 2018. Zij
stopt met het lidmaatschap omdat zij haar taken niet meer kan
combineren met haar werk. De participatieraad heeft al snel een
nieuw kandidaat-lid gevonden in de persoon van Ria de Jong. Uw
college ontslaat en benoemt de leden van de participatieraad.
Daarover gaat dit advies.
Besluit:
1
2

Per 1 februari 2020 ontslag te verlenen aan Hanneke
van Gestel als lid van de participatieraad.
Per 1 februari 2020 Ria de Jong te benoemen als lid van
de participatieraad voor een termijn van 3 jaar tot 1
februari 2023.

2

ONT

Terugvordering PGB-gelden Blue-Care
Toelichting:
Binnen de toegang van de gemeente Goirle zijn er diverse signalen
binnengekomen over zorgaanbieder Blue-Care met betrekking tot
de kwaliteit en de rechtmatigheid van de geleverde zorg. Deze
signalen zijn gemeld bij het meldpuntzorg van de gemeente Tilburg.
Mede door deze signalen heeft de gemeente Tilburg besloten een
kwaliteits- en een rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren bij deze
zorgaanbieder. De zorgaanbieder is namelijk zowel binnen Tilburg
als Goirle actief. Binnen Goirle gaat het om 4 cliënten. Gemeente
Goirle heeft de toezichthouders van de gemeente Tilburg
gemachtigd het onderzoek ook namens de gemeente Goirle uit te
voeren. In vervolg van deze nota spreken we van “ons” en “wij” in
de zin van samenwerking Tilburg en Goirle. De gemeente Tilburg
heeft aan de GGD de opdracht verleend om bij deze instelling een
"signaal gestuurd onderzoek" uit te voeren samen met de
toezichthouder Wmo van de gemeente Tilburg. De opdracht bestaat
uit het doen van een kwaliteits- (toezichthouder GGD) en
rechtmatigheidsonderzoek (toezichthouder gemeente Tilburg). Het
onderzoek is eind augustus 2019 gestart.
Besluit:
1 In te stemmen met het advies van de toezichthouders Wmo en
in lijn daarmee:
1.a.
Per direct, uiterlijk per 1 maart 2020, cliënten hun pgb
niet langer bij zorgaanbieder Blue-Care mogen
verzilveren;
1.b.
De ten onrechte verstrekte pgb gelden in het kader van
Wmo terug te vorderen gedurende de periode
1 januari 2016 tot heden middels een civiele
procedure.
2 Blue-Care niet in de gelegenheid te stellen een verbeterplan
op te stellen;
3 De Raad actief te informeren over dit besluit.

3.

MDV

Regionale bundeling van een deel van de re-integratiemiddelen
Toelichting:
In de regio Hart van Brabant hebben we een regionale
werkgeversdienstverlening Werkhart opgezet, waarbij een regionaal
managementteam WSP (werkgeverservicepunt) Werkhart is
ingesteld. Bij het realiseren van plaatsingen op werk loopt het MT
Werkhart er tegenaan dat ze telkens bij de individuele gemeenten
moet aankloppen om te beschikken over middelen om plaatsingen
te kunnen bekostigen. Dit leidt tot vertraging, ongelijke kansen voor
kandidaten en frustratie bij betrokken werkgevers en uitvoerders.
Om dit op te lossen heeft het portefeuillehoudersoverleg
Arbeidsparticipatie gevraagd om te onderzoeken of we kunnen
komen tot een regionale bundeling van een deel van de reintegratiemiddelen. Om aan deze wens tegemoet te komen en
meerwaarde te realiseren voor de regionale samenwerking is een
ambtelijke werkgroep aan de slag gegaan om te komen tot een
voorstel voor de bundeling van middelen voor
werkgeversdienstverlening. Op 24 oktober 2019 heeft het Poho AP
ingestemd met het advies van de werkgroep.
Besluit:
1
2
3

Kennisnemen van het Besluit HvB portefeuillehouders
Arbeidsparticipatie, d.d. 24 oktober 2019;
Besluiten tot regionale inzet van een deel van de reintegratiemiddelen vanaf 1.3.2020;
Instemmen met het target van 19 kandidaten voor 2020
voor de gemeente Goirle en het storten van € 1.250,00
per plaatsing in het regionale fonds, dat door de
gemeente Tilburg wordt beheerd.

