Besluitenlijst van de digitale vergadering van de Commissie Samenleving d.d. 30 november 2020
Kenmerk : BW20.00153
Kenmerkcode : *BW20.00153*
Aanwezig:

Agendapunt
01

De voorzitter
De raadsgriffier

: P.J.W. Cobussen
: A.V. Dewkalie

College

: J.J. Driessen (D66)
: F.M.H.P. Houben (GL)

Reg.nr.

04

H.G.M. van Aalten (BN&M)
P. Ahsmann (D66)
E. Asik (SP)
N.P.J. Bannink (BN&M)
H.J. Crezee (PvdA)
R.M.M. Dahlmans (SP)
A.F. Jacobs (PvdA)
G.W.J. Jeurissen (BN&M)
K.C. Janssen-v.d. Heuvel (VVD)

Voorstel

Opening

02
03

Inhoud

De leden :

BW20.00135

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen.
Vaststelling agenda.

Presentatie Kindcentra

M.A.M. Loeffen (VVD)
J.G. Meijer (CDA)
W.G. Oor-Jansen (D66)
H. Plaizier (VVD)
F.M.A. van Sommeren (GL)
M.H.M. Stevens (BN&M)
J.M.S. Swartjes (SP)
W.A.M. van Teffelen (CDA)
B.J.M. Wenting (GL)

Besluit
De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Stel de agenda vast.

Neem kennis van de presentatie

Besluit:
Conform voorstel.
zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
De presentatie wordt gegeven door:
Mw. Van Berkel en mw. v.d.
Vossenberg (gemeente Beuningen),
1

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
mw. Wintjes (KION), dhr. Van der
Burgt (Groeisaam), mw. Van Hulst en
dhr. Jongbloets (De Montijn) en mw.
Van Delft (kinderopvang Beide
Handjes).
Tevens beantwoorden zij diverse
vragen van de commissieleden.

05

at19002019,
bb20.01014

Raadsvoorstel Kredietvoorstel
vervangende nieuwbouw Dromedaris

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/
hamerstuk raad).

zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk
naar de raad van 15 december 2020.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder Driessen beantwoordt de
vragen van de commissieleden en zegt
het volgende toe:
 Maandelijks in de commissie met
een stavaza te komen;
 De reden waarom voor nieuwbouw
is gekozen i.pv. renovatie te
vermelden in het raadsvoorstel;
 Gesprekken met omwonenden,
ouders en school te initiëren.

06

bb20.01082,
IN20.05121,
IN20.05502

Raadsvoorstel Regionale beleidsnota
nieuwe Wet Inburgering

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/
hamerstuk raad).

zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk
naar de raad van 15 december 2020.
Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Revenberg licht de brief van de
Cliëntenraad toe en beantwoordt
2

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
vragen van de commissieleden.
Wethouder Houben beantwoordt de
vragen van de commissieleden en zegt
het volgende toe:
 In het voorstel over de lokale
aanpak, aandacht te schenken aan:
 het termijn van het monitoren;
 de begeleiding van cliënten na
de 1e zes maanden.
 Punt 2.1, een overzicht van
middelen van 2020 die
doorschuiven naar 2021 toe
voegen.
 Punt 2.1, de ICT kosten toe te
lichten.
zie videoverslag.

07

Bespreking van en advisering over
verbonden partijen
GGD (algemeen bestuur)

07.01

07.02

UI20.08283

MGR (module Werkbedrijf)
A. Brief van B&W inzake duurzame
uitstroom naar werk Participatiewet

Neem kennis van de informatie.

Neem kennis van de informatie.

Besluit:
Er is geen informatie.
zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder Houben zegt toe
tweejaarlijks met aktuele cijfers m.b.t.
duurzame uitstroom te komen.
zie videoverslag.
3

Agendapunt
07.03

08

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit

INT20.0817

BVO-DRAN
A. BVO DRAN annotatie vergadering
19 november 2020

Neem kennis van de informatie.

Besluit:
Conform voorstel.

at20001963,
BW20.00130

09

zie videoverslag.
Besluitenlijst commissie Samenleving Stell de besluitenlijst van de openbare vergadering van Besluit:
van 2 november 2020
de commissie Samenleving van 2 november 2020, incl. Conform voorstel.
evt. bekrachtiging geheimhouding en lijst met
toezeggingen vast.
zie videoverslag.
Informatieverstrekking uit college van Neem kennis van de informatie
Besluit:
burgemeester en wethouders.
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder Driessen doet verslag van
een gesprek met de initiatiefnemers
van voortgezet onderwijs in
Beuningen.

10

UI20.07825,
UI20.08093

Ingekomen stukken en mededelingen
A. Beantwoording vragen over
zwemmen vrouwen met migratieachtergrond en gehandicapten
B. Brief van B&W
Onderzoeksresultaten toekomst
zwembad

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

zie videoverslag.
Besluit:

A. Beantwoording vragen over
zwemmen vrouwen met migratieachtergrond en gehandicapten
Conform voorstel.

B. Brief van B&W
Onderzoeksresultaten toekomst
zwembad
De brief komt als deelsessie terug bij
de vergadering van de commissie
Samenleving van 11 januari 2021.
zie videoverslag.
4

Agendapunt
11

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit

at20001824,
bb20.01084

Vragenronde over:

Raadsvoorstel
Verordening
Kunstadviescommissie 2020

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/
hamerstuk raad).

Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk
naar de raad van 15 december 2020.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder Driessen zegt toe de vraag
‘waarom in het voorstel niet vermeld
staat dat de leden van de
Kunstcommissie een vergoeding
krijgen voor hun werk’ schriftelijk te
beantwoorden en mogelijk het
raadsvoorstel hierop aan te passen.

12

Rondvraag

zie videoverslag.
Dhr. Houben beantwoordt de vragen
van mw. Bannink over de
voedselbank en zegt toe na te gaan of
er menstruatie-armoede in Beuningen
heerst.
En zegt toe, op de vraag van dhr.
Swartjes, na te gaan of er
mondmaskers via de voedselbank
uitgedeeld zijn.
Mw. Van Sommeren vraagt of de
gemeente sportclubs kan stimuleren
om activiteiten op Oudejaarsdag te
organiseren.
Dhr. Houben antwoordt dat de
gemeente wil bekijken welke
activiteiten georganiseerd kunnen
worden voor jongeren tot 18 jaar.
5

Agendapunt

13

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Sluiting

Besluit

Zie videoverslag.
De voorzitter sluit de vergadering om
22.30 uur.

Bijlage:

1.

Presentatie Kindcentra (at20002264)

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Samenleving van 11 januari 2021.

De griffier,

6

Toezeggingen/opmerkingen
Datum vergadering
Onderwerp

6 mei 2019

9 september 2019

Rapportage discriminatie 2018 van bureau
ieder1gelijk Gelderland Zuid
Verzoek vanuit de commissie om het bureau
ieder1gelijk Gelderland Zuid een keer uitnodigen
om een toelichting te geven op hun werk.
Plan van aanpak Lokaal beschermd wonen
Het college zal in oktober een besluit nemen over
het Plan van Aanpak Lokaal- beschermend wonen
en zal de raad via risem hierover informeren. Het
college wil de regionale contouren presenteren
aan de commissie zodra deze bekend zijn (jan/feb.
2020)

Datum afdoen en
door wie:

Eventuele
opmerkingen

Griffie

2 nov. 2020
Wordt begin 2021 ingepland.

college

7 oktober 2019
Wethouder Van Teffelen zegt toe dat hierbij de lokale
zaken ook worden meegenomen. Hierdoor kan de
toezegging van 4 december 2017 worden geschrapt.
Het plan van Aanpak Lokaal- en beschermend wonen
komt naar verwachting begin 2020.
3 december 2019
Planning is Q2 2020.
2 nov. 2020
Dhr. Houben: eind 2020 komt een raadsinformatiebrief,
een presentatie komt in januari 2021.

5 oktober 2020

GGD Jeugd Monitor 2019
- een onderzoek waarom Beuningen hoger
scoort op o.a. psychosociale problemen,
stress en alcoholgebruik.
- bij de herijking jeugdbeleid rekening te
houden met de uitkomsten van de
jeugdmonitor 2019.
- met o.a. de mensen van de roze dag

Wethouder Houben

2 nov 2020
Dhr. Houben komt bij de volgende
commissievergadering met een stand van zaken.

5 oktober 2020

5 oktober 2020

2 november 2020

30 november 2020

Beuningen te kijken hoe jongeren geholpen
kunnen worden om opener te
durven/kunnen zijn over hun
homoseksualiteit.
- het onderzoek uit 2017 (van kinderen tot 12
jaar) te vergelijken met de resultaten van de
jeugdmonitor 2019
Voortgangsnotitie en monitor Sociaal Domein
- begin 2021 met de commissie in gesprek te
gaan over mogelijkheden om meer grip te
krijgen op het Sociaal Domein.
- En als vervolg daarop te komen met een
raadsvoorstel.

Wethouder Houben

30 nov 2020
Dit wordt febr. 2021 in de commissie besproken.

B&W-voorstel ontwerp
dienstverleningsovereenkomst MGR
- De uitkomst van de evaluatie, 5 jaar
Werkbedrijf te delen met de commisisie
Managementrapportage en kaderbrief 2022 GGD

De vraag over 13 miljoen euro voor
reizigersvaccinaties (blz. 17 van de
managementrapportage), schriftelijk te
beantwoorden.

Medio mei (voordat de begroting van
de GGD aan de orde komt) met de
commissie te spreken over het facultatieve
deel dat de gemeente Beuningen van de
GGD afneemt.

Wethouder Houben

2 nov 2020
Het onderzoek zal naar verwachting in februari 2021
worden gestart.

Wethouder Houben

30 november.
Beantwoording in mei 2021

Raadsvoorstel Kredietvoorstel vervangende
nieuwbouw Dromedaris
 In het raadsvoorstel de reden waarom voor
nieuwbouw is gekozen i.pv. renovatie te
vermelden.

Wethouder Driessen
Aangepast raadsvoorstel is aangeboden aan de raad d.d.
15 december 2020




30 november 2020

30 november 2020

Maandelijks in de commissie met een stavaza te
komen;
Gesprekken met omwonenden, ouders en
school te initiëren.

Raadsvoorstel Regionale beleidsnota nieuwe Wet
Inburgering
• In het voorstel over de lokale aanpak aandacht
te schenken aan:
• het termijn van het monitoren.
• de begeleiding van cliënten na de 1e zes
maanden.
• Punt 2.1, een overzicht van middelen van
2020 die doorschuiven naar 2021 toe voegen.
• Punt 2.1, de ICT kosten toe te lichten.
Werkbedrijf, duurzamen uitstroom
Tweejaarlijks met aktuele cijfers m.b.t. duurzame
uitstroom te komen.

30 november 2020

Brief van B&W Onderzoeksresultaten toekomst
zwembad
De brief komt als deelsessie terug bij de
vergadering van de commissie Samenleving van
11 januari 2021.

30 november 2020

Raadsvoorstel Verordening Kunstadviescommissie
2020
De vraag ‘waarom in het voorstel niet vermeld
staat dat de leden van de Kunstcommissie een
vergoeding krijgen voor hun werk’ schriftelijk te

Wethouder Houben

Wethouder Houben

Wethouder Driessen
Beantwoording via nieuw raadsvoorstel, raad 15
december 2020

beantwoorden en mogelijk het raadsvoorstel
hierop aan te passen.
30 november 2020

Voedselbank
Na te vragen of er menstruatie-armoede in
Beuningen heerst.

wethouder Houben

Na te vragen of mondmaskers via de voedselbank
uitgedeeld zijn.
Zie videoverslag.
Toezeggingen Raad
27 oktober 2020

15 december 2020

Informatienota Sociaal Domein
 Begin 2021 samen in discussie te gaan waarbij
het uitgangspunt is: de zorg die nodig is te
blijven leveren.
In een commissie Samenleving een presentatie
van het Sociaal Team te verzorgen.
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).
Dhr. Houben zegt toe opnieuw te onderzoeken of
er meerwaarde is voor Beuningen om deel te
nemen aan JOGG.

Wethouder Houben

Wethouder Houben

