Agenda commissie Samenleving
Agenda commissie
Datum vergadering : 25 maart 2019

Datum verzending

: 14 maart 2019

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW19.00160

Plaats

: raadzaal

Kenmerkcode

:

*BW19.00160*

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
Aanvang deelsessies
04. Deelsessie: themasessie GGD Gelderland Zuid.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 19.30 – 21.00 uur

Betreft:
De GGD informeert de commissie in een interactieve sessie over wat de GGD de inwoners van Beuningen
biedt. Er is ruim gelegenheid om in te gaan op vragen en wensen ten aanzien van de taken en activiteiten van
de GGD, waar problemen worden gesignaleerd en hoe deze kunnen worden opgelost.
De themasessie bestaat uit twee delen: eerst een aantal korte presentaties (pitches) en daarna een dialoog
over de gepresenteerde onderwerpen.
De pitches beginnen met een algemene inleiding door de directeur Publieke Gezondheid van de GGD. Verder
komen de volgende onderwerpen aan bod: jeugdgezondheidszorg, bijzondere zorg, toegang Beschermd Wonen, Veilig Thuis en Gezond Leven. Vragen die tijdens de presentaties zijn gesteld, worden na afloop van de
pitches per onderwerp beantwoord en verder uitgediept.
Genodigden:
GGD
Cliëntenraad Beuningen
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Ronde
Presentaties en informatieronde
Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Vaststellen acties.

Tijdsindicatie
19.30 – 20.59
20.59 – 21.00

05. Deelsessie: Bespreking van en advisering over verbonden partijen
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 21.00 - 21.55 uur:
Vorige vergadering
a. GGD (algemeen bestuur)
b. Werkbedrijf (algemeen bestuur)
c. MGR (Bestuurscommissie Werk)
1. concept verslag agendacommissie MGR d.d. 18 maart
2018 incl. concept motie.
d. BVO-DRAN
d1. Annotatie AB vergadering 14 maart 2019
(at19000602)
d2. Raadsvoorstel Deelname Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen. (BW19.00107). Zie hieronder
d3. Beantwoording vraag indexering tarieven Wmovervoer. (UI18.08901)

d2.

13 december 2018

Volgende vergadering
4 april 2019

Zie MGR
14 maart 2019

Zie MGR
18 april 2019

14 maart 2019

16 mei 2019

Raadsvoorstel Deelname Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen.

Betreft:

(BW19.00107)

Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 21.05 – 21.55 uur

Samenvatting
Omdat de contracten met de organisatie die de regie voert en de contracten met vervoerders met ingang van
1 augustus 2020 aflopen, treedt een van de omstandigheden uit de Regeling BVO Vervoerorganisatie Regio
Arnhem Nijmegen in werking, waarbij deelnemende gemeenten aan Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen
de mogelijkheid hebben om uit te treden uit de GR Bedrijfsvoering organisatie Doelgroepenvervoer Arnhem
Nijmegen.
Dit betreft een bevoegdheid van uw raad. Indien uw raad uit wenst te treden uit de gemeenschappelijke regeling dient u dit uiterlijk op 30 april 2019 schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur van BVO DRAN.
Indien u akkoord gaat met het voortzetten van de deelname, is er geen verdere actie nodig en zal Beuningen
participeren in het aanbestedingstraject voor de aanbesteding van het doelgroepenvervoer.

Besluit om
1.
2.

De deelname aan Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen met ingang van 1 augustus 2020 te continueren.
Het leerlingenvervoer vanaf 1 augustus 2020 onder te brengen binnen het Avan vervoer.

Genodigden:
Dhr. M. van den Beucken, directeur van BVO DRAN
Cliëntenraad Beuningen
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde
Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen
aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies
tussen fracties onderling en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en advisering
vervolg (terugkomen in commissie/bespreekstuk
raad/ hamerstuk raad).

Tijdsindicatie
21.05 – 21.45
21.45 – 21.54
21.54 – 21.55

Vaststellen acties.
Einde deelsessies. Aanvang plenair gedeelte
06. Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Samenleving
van 25 februari 2019, inclusief eventuele bekrachtiging geheimhouding, en vaststellen
lijst met toezeggingen.
(BW19.00152)
07. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
- Decentralisatie beschermd wonen/maatschappelijke opvang/GGZ.
08. Ingekomen stukken en mededelingen1.
- Informatienota Raad Raadsplanning 1e halfjaar 2019.
(BW19.00071)
- B&W-voorstel Dekking implementatiekosten hulp bij het huishouden.
(BW19.00113)
- Reactie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op de motie kinderpardon.
(IN19.01613)
- B&W-voorstel Vaststelling richtlijn indicatiestelling hulp bij het huishouden 2019. (BW19.00139)

09. Vragenronde over2:
a. geen
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

1 brieven van inwoners zijn vanwege privacygevoelige informatie voor commissieleden te raadplegen in de besloten omgeving van
het RIS en voor andere geïnteresseerden opvraagbaar bij de griffie.
2 Technische vragen rechtstreeks per e-mail naar behandelend ambtenaar.

