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Met deze brief willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken rondom de Peelsamenwerking 
en Peel 6.1. 
De veranderingen op het gebied van Zorg, Jeugd en Werk &  Inkomen hebben de hoogste prioriteit van de 
zes gemeenten. De kwaliteit van de dienstverlening voor de inwoners van de Peel staat daarbij voorop.  
De samenwerking binnen Peel 6.1 willen we continueren, verstevigen en doorontwikkelen. 
We hebben op inhoud met elkaar gediscussieerd over de concrete invulling ervan. Dit heeft ertoe geleid dat 
de zes gemeenten vanmiddag unaniem een aantal besluiten hebben genomen.    
We streven er naar om de medewerkers van Zorg en Ondersteuning op zo kort mogelijke termijn over te 
brengen naar de gezamenlijke organisatie Peel 6.1. Daarbij hopen we het overleg met de 
Medezeggenschap (BOR en BGO) op korte termijn te kunnen hervatten.  
 
Werkbedrijf 
De taken rondom Werk en inkomen ofwel Participatiewet worden ondergebracht in een apart Werkbedrijf. Dit 
is een samenwerking van de Peelgemeenten, Geldrop-Mierlo, Atlant Groep en Werkgeversplein. 
 
Aansturing door portefeuillehouders  
De aansturing van de beide organisaties gebeurt door de inhoudelijke portefeuillehouders. Bij het 
Werkbedrijf is dit reeds het geval. Voor de gezamenlijke organisatie Peel 6.1 zijn er veranderingen in de 
bestuurlijke en ambtelijke aansturing nodig. Deze zullen we voorleggen aan de colleges en de raden van de 
zes gemeenten.  
 
Focus Peel 6.1 op Wmo, Jeugd en BMS 
De focus van Peel 6.1 ligt op dit moment bij Wmo, Jeugd, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en 
Schulddienstverlening. Er zullen voorlopig geen business cases worden toegevoegd aan Peel 6.1. Uiteraard 
staat het de gemeenten vrij om andere samenwerkingsvormen onderling of met andere gemeenten aan te 
gaan.  Aanstaande vrijdag praten we verder met elkaar om deze veranderingen verder vorm te geven.  
Vanzelfsprekend hebben wij BOR, OR, medewerkers en pers ook geïnformeerd over deze ontwikkelingen,  
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 
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