Gemeente

Beuningen

Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Samenleving d.d. 24 september 2018.
Kenmerk : BW18.00520
Kamnerkcode : 111111111111111111111(111
Aanwezig:

De voorzitter

: F.M.H.P. Houben

De raadsgriffier

: A.V. Dewkalie

De leden :

H.G.M. van Aalten (BN&M)
P. Ahsmann (D66)

A.H. Peters-Duits (PvdA)
D.F. Preijers (CDA)

N.P.J. Bannink (BN&M)

D.W.A.C. Schaftenaar (CDA)

College

: P.J.M. de Klein (BN&M)
: H. Plaizier (WD)

A. Duerink-Dekker (PvdA)

F.M.A. van Sommeren (GL)

E.L.M. van Ewijk (BN&MO

M.H.M. Stevens (BN&M)

: W.H.M. van Teffelen (CDA)

K.C. Janssen-v.d. Heuvel (WD)

J.M.S. Swartjes (SP)

G.W.J. Jeurissen (BN&M)

I. Vermeulen (D66)

S.J. de Lange (BN&M)

T.M.M. Rutten-Lemm (CDA)

F. Makaske (WD)
W.G. Oor-Jansen (D66)

Afwezig:

R.M.M. Dahlmans (SP)
B.J.M. Wenting (GL)
E. Toebes-Asik (SP)

Agenda
punt
001

Reg.nr.

004

Voorstel

Opening

002
003

ínhoud

BW18.00482

atl8001636,

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen.
Agenda commissie Samenleving 24
september 2018.

Rekenkameronderzoek Grip krijgen

Stel de agenda vast.

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren

Besluit
De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.
Hier wordt geen gebruik van
gemaakt.
Besluit:
Conform voorstel.
Zie het videoverslag.
Besluit:

Gemeente

Agenda
punt

Beuningen

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

atl8001637,
BW18.00327,
inl8.03025,
IN18.05935

op Veilig Thuis incl. oplegnotitie.

over vervolg (terugkomen in commissie,
(bespreekstuk raad of hamerstuk raad)

Het voorstel kan als bespreekpunt
naar de raad van 9 oktober 2018.
Opmerkingen/toezeggingen:
Elke fractie geeft een reactie op het
raadsvoorstel en enkele fracties laten
weten over afzonderlijke
beslispunten nog in de raad te willen
spreken.
-De griffie zal het besluit van de raad
van 9 oktober aanbieden aan de
andere raden.

005

atl8002570,
BW18.00462

Besluitenlijst van de commissie
Samenleving van 27 augustus 2018.

Stel de besluitenlijst vast.

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
De actielijst wordt doorgelopen en
geactualiseerd.

006

Informatieverstrekking uit college
van burgemeester en wethouders:
- Stand van zaken decentralisaties
- Ontwikkelingen beschermd wonen
en maatschappelijke opvang.

Neem kennis van de informatie.

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
opmerkingen/toezeggingen:
-Mw. Peters, mw. Van Sommeren, en
dhr. Swartjes over het proces van de
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Beuningen

Besluit
voorstellen over Hulp in de
Huishouding (zie ook ingekomen
stuk Stand van zaken hulp bij het
huishouden)
-Dhr. Van Teffelen over beschermend
wonen, waarbij mw. Peters-Duits
vragen heeft over de rol van de
politie.
-Dhr. Van Teffelen over het
kindpakket en het faillissement van
de uitvoerder, waarbij verschillende
commissieleden vragen stellen.

007

IN18.05991

Bespreking bestuurlijke
verantwoording:
- GGD (ab)
- Werkbedrijf (ab)
- MGR (bestuurscommissie Werk)Tweede kwartaalrapportage van de
MGR

Neem kennis van de informatie

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Tweede kwartaalrapportage van de
MGR
-Mw. Janssen- v.d. Heuvel over
ziekteverzuim- en uitstroomcijfers
van het aantal WSW-ers en
bijstandsgerechtigden.
-Mw. Peters- Duits heeft een aantal
inhoudelijke vragen over pagina’s 11
en 30, waarvan wethouder Van
Teffelen toezegt dit schriftelijk te
beantwoorden. Hierbij worden ook
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Beuningen

Besluit
de vragen van mw. Oor meegenomen
over gehanteerde definities.
-Mw. Duerink-Dekker over een
subsidieaanvraag t.b.v. opleidingen
t.b.v. statushouders,waarbij mw.
Janssen- Van de Heuvel aanvullende
vragen stelt over rol van werkbedrijf.

008

atl8002540,
atl8002701,
BW18.00427,
BW18.00471,
IN18.05742,
IN18.05803,
IN18.05990,
UI18.06020,
UI18.06253,
UI18.06642

Neem kennis van de ingekomen stukken en
Ingekomen stukken en
mededelingen.
mededelingen:
-Raadsplanning oktober 2018.
-Antwoord op vraag over ROB
Regionaal ondersteunigsbureau Wmo
en Jeugdhulp
-Regionaal programma
Laaggeletterdheid en
volwasseneneducatie
-Informatie Jonge mantelzorger(s)
- RAD jaarverslag 2017
-informatie meningokokken
vaccinaties
-Beantwoording subsidieregeling
sport en noodlokalen
-Stand van zaken hulp bij het
huishouden

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Regionaal programma
Laaggeletterdheid en
volwasseneneducatie
-Dhr. Ahsmann over inspanningen en
resultaten van het bondgenootschap,
waarbij wethouder Plaizier toezegt
hier schriftelijk over te rapporteren.
-Mw. Duerink-Dekker over de vraag
of de taaleis geldt voor de hele groep
bijstandsgerechtigden, waarbij
wethouder Plaizier ook dit
schriftelijk zal beantwoorden.
-Mw.Janssen-Van de Heuvel stelt
aanvullende vragen over rol van het
werkbedrijf en dit zal de wethouder
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Beuningen

Besluit

Voorstel

ook meenemen in de beantwoording.
Informatie Jonge mantelzorgerÇs)
-Dhr. Schaftenaar over
mogelijkheden om als gemeente
beleid te ontwikkelen voor deze
doelgroep.
RADjaarverslag 2017
-Dhr. Mentink over de relatie tussen
het RAD jaarverslag en de eveulatie
over AVAN, waarbij mw. Janssen v.d. Heuvel aanvullende vragen stelt.

009
010
011

Zie het videoverslag.
n.v.t.

Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde
Rondvraag
Sluiting

n.v.t.
De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Samenleving van 22 oktober 2018.

voorzīì

Toezeggingen/opmerkingen
Datum vergadering
Onderwerp

Datum afdoen en
door wie:

Eventuele
opmerkingen
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4 september 2017

4 december 2017

4 december 2017

8 januari 2018

14 mei 2018

Onderwijshuisvesting: in een volgende
commissie toelichting van het proces en de visie
van het onderwijs en kinderopvang op dit
onderwerp.
Tussenstand lokale opgaven voor beschermd
wonen en maatschappelijke opvang in december
2018
Aanbieden van de lokale uitwerking van
beleidsnota Beschermd wonen en
maatschappelijke opvang in de vorm van
raadsvoorstel (len)
Beleidsnotitie Sociaal Domein 2018 - 2020;
Meedoen in Beuningen.
later in het jaar in de commissie terug te komen
met een voorstel waarbij de evaluatie ‘Kracht
door verbinding’ en het uitvoeringsprogramma is
toegevoegd.
Evaluatie/klantonderzoek WMO en jeugd
Naar aanleiding van de vraag van mw. Wenting
zegt wethouder Kersten toe deze stukken te
betrekken bij het opstellen van de nieuwe
(uitgestelde) beleidsnotitie WMO en gezamenlijk
aan te bieden.

Wethouder Plaizier

Wethouder Van
Teffelen
Wethouder van
Teffelen

Wethouder Van
Teffelen

Wethouder Van
Teffelen

educatie
Wethouder Kersten zegt toe dat-het-college het
bevorderen van peuterepvang en educatie als
aandachtspunt mee zal nemen.
11 JUni-aat/TO

■Regelingen

Teffelen

Beuningen

3/5: desgevraagd wil de commissie deze toezegging
nog opgepakt zien door het college.
24/9: Q1 2019 komt er een compleet overzicht en
anders een rapportage.

Gemeente

11 juni 2018

11 juni 2018

27 augustus 2018

27 augustus 2018

Dg vraag van mw. Petera-Duits over do
financiering-van-dc regio coördinator wordt
schriftelijk- beantwoord?
Vragen over Hulp bij het Huishouden:
De portefeuillehouder zegt toe de brief van
minister De Jonge naar de raad- en
commissieleden te doen tockomcn.

Wethouder Van
Teffelen

Bij-brief-van 21 juli

De vraag van mw. Peters Duits over de
vergoeding van het Rijk i.vm.- stijgende
loonkosten wordt schriftelijk beantwoord.

In de raad van 3 juli.

De kosten voor het maken van een protocol zal
kenbaar worden gemaakt in het raadsvoorstel
van oktober 2018.

30/8:
Beantwoording volgt in oktober.

Schuldhulpverlening
De-vraag welke kosten-bestaan de jaarlijkse
ko3ten van Q.8%?
En hoe het-kan-áot men in Nijmegen voor
dezclfde-lenmg-5% betaald, worden schríftelijk
beantwoord.
St. Perspectief
De voorzitter laat weten dat in de
agendacommissie is afgesproken een werkbezoek
te houden naar locaties van de st. Perspectief
waarbij over de precieze vorm nog met de
Stichting overleg zal plaatsvinden.
Raadsinformatieavond GGD
raadsinformatieavond Sociaal Team Beuningen
De voorzitter stelt vast dat mw. Wenting enjļer
heer Schaftenaar zich aanmelden en biĝėť'
andere fracties de gelegenheid zich bij ae griffie

Beuningen

Wethouder Van
Teffelen

Griffie

Via de raadsmail 8 oktober is een uitnodiging
verstuurd.

fracties"

Voorbereiding is op 1 oktober geweest.

7

Gemeente

24 september 2018

24 september 2018

24 september 2018

aan te melden via de email.
Rekenkameronderzoek Grip krijgen op Veilig
Thuis incl. oplegnotitie.
De griffie zal het besluit van de raad van 9
oktober aanbieden aan de andere raden.
Tweede kwartaalrapportage van de MGR
-Mw. Janssen- v.d. Heuvel over ziekteverzuim
en uitstroomcijfers van het aantal WSW-ers en
bijstandsgerechtigden.
-Mw. Peters- Duits heeft een aantal inhoudelijke
vragen over pagina’s 11 en 30, waarvan
wethouder Van Teffelen toezegt dit schriftelijk te
beantwoorden. Hierbij wordt ook de vragen van
mevrouw Oor meegenomen over gehanteerde
definities.
Regionaal programma Laaggeletterdheid en
volwasseneneducatie
-Dhr. Ahsmann over inspanningen en resultaten
van het bondgenootschap, waarbij wethouder
Plaizier toezegt hier schriftelijk over te
rapporteren.
-Mw. Duerink-Dekker over de vraag of de taaleis
geldt voor de hele groep bijstandsgerechtigden,
waarbij wethouder Plaizier ook dit schríftelijk zal
beantwoorden.
-Mw. Janssen- Van de Heuvel stelt aanvullende
vragen over rol van werkbedrijf en dit zal de
wethouder ook meenemen in de beantwoording.

Griffie

Wethouder Van
Teffelen

Wethouder Plaizier

Beuningen

11 oktober: besluit aangeboden aan de andere raden
die vallen in GGD-werkgebied.

