Gemeente

\LEUNINGEN

Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Samenleving d.d. 8 januari 2018
Kenmerk : BW18.00021
Kenmerkcode :
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Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

: F.M.H.P. Houben
: A.V. Dewkalie

College

: J.G.Th.M. Kersten (BN&M)

Afwezig:

Agenda
punt
001

J.J. Driessen (D66)
P.J.M. de Klein (BN&M)

Reg.nr.

004

ínhoud

H.G.M. van Aalten (BN&M)
N.P.J. Bannink (BN&M)
W.A. Bijmans (BN&M)
S. van den Broek (D66)
T. Dikkerboom (GL)
J.W.H. Elvers (PvdA)
E.L.M. van Ewijk (BN&M)
J.C.A. Goesten (CDA)
K.C. van den Heuvel (WD)

J.J.M. Janssen (BN&M)
W.G. Oor-Jansen (D66)
A.H. Peters-Duits (PvdA)
H. Plaizier (WD)
D.F. Preijers (CDA)
D.W.A.C. Schaftenaar (CDA)
M.H.M. Stevens (BN&M)
W.H.M. van Teffelen (CDA)
B.J.M. Wenting (GL)

R.L.M. van Beuningen (BN&M)
P.J.W. Cobussen (BN&M)
A. Goeman-Goselink (PvdA)
A.F. Jacobs (PvdA)
G.W.J. Jeurissen (BN&M)

R.M. Kuppens (D66)
S.J. de Lange (BN&M)
J.J. Muijres (GL)
P. Steer (WD)
D. van Wijk (BN&M)

Voorstel

Opening

002
003

De leden :

BW17.00697

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen.
Agenda commissie Samenleving 8
januari 2018.

Stel de agenda vast.

Neem kennis van de presentatie.
Presentatie GGD
Gezondheidsmonitor Volwassenen 19

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

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

- 65 jaar.
Opmerkingen/ toezeggingen:
Mw. Terpstra verzorgt namens de
GGD een presentatie (zie bijlage 1)
en beantwoordt de vragen van de
commissieleden.
Mw. Terpstra zorgt dat het
tabellenboek via de griffie naar de
commissieleden komt.
Wethouder Kersten zegt toe zich te
verdiepen in de (onverwachte)
uitschieters bij de leeftijdsgroep 1935 jarigen zoals bijv. moeite met
rondkomen, veiligheid enz.
Mw. De Meijer
(gezondheidsmakelaar) licht het
onderzoek verder toe.

005

BW17.00658,
atl7004821,
IN18.00153

Beleidsnotitie Sociaal Domein 2018 2020; Meedoen in Beuningen.

Zie het videoverslag.
De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
Besluit:
over vervolg (terugkomen in commissie, bespreekstuk Het voorstel wordt aangepast en
raad of hamerstuk raad).
komt later in het jaar terug in de
commissie Samenleving, waarbij de
commissie de raad adviseert het
voorstel te schrappen van de
raadsagenda van 23 januari 2018.
Opmerkingen/ toezeggingen:
Dhr. Revenberg beantwoordt de
vragen namens de Cliëntenraad.
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
Portefeuillehouder Kersten zegt het
volgende toe:
» later in het jaar in de commissie
terug te komen met een voorstel
waarbij de evaluatie ‘Kracht door
verbinding’ en het
uitvoeringsprogramma is
toegevoegd.

006

BW17.00656,
atl7004806

Besluitenlijst commissie Samenleving Stel de besluitenlijst en lijst met toezeggingen vast.
4 december 2017.

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/ toezeggingen:
De vraag over hulp budgetbeheersing
wordt schriftelijke beantwoord.

007

008
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Informatieverstrekking uit college
van burgemeester en wethouders:
» Stand van zaken decentralisaties
» Ontwikkelingen beschermd
wonen en maatschappelijke
opvang.
Bespreking bestuurlijke
vertegenwoordiging:
. GGD (ab)
» Breed (ab)
» MGR (bestuurscommissie werk)

Neem kennis van de informatie.

Zie het videoverslag.
Besluit:
Er is geen informatie.
Zie het videoverslag.

Neem kennis van de informatie.

Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/ toezeggingen:
Portefeuillehouder Kersten meldt dat
het Kindpakket Beuningen vanaf
vandaag aktief is en geeft een
toelichting op het Kindpakket.

Voorstel

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

009

atl 7004769,
atl7004893,
BW17.00625,
BW17.00685,
IN17.08905,
UI17.12663,
UI17.12664,
UI17.12810,
UI17.12898

Neem kennis van de ingekomen stukken en
Ingekomen stukken en
mededelingen.
mededelingen:
» Raadsplanning januari 2018.
« Herziene tarieven huishoudelijke
hulp 2018.
« Beantwoording vraag
toegankelijkheid websites
« Beantwoording vragen van het
beleidsplan maatschappelijke
opvang
« Beantwoording vragen over
nieuw beleidsplan
schuldhulpverlening
» Reactie op uitspraak rechtbank
Gelderland over hulp bij het
huishouden
» Tienpuntenplan om het PGB naar
een hoger niveau te tillen
» Regionaal handhavingsplan Wmo
en jeugdwet 2017.
» B&W-voorstel Kindpakket
Beuningen.
Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde
Rondvraag

010
011

Besluit
Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/ toezeggingen:
Portefeuillehouder Kersten geeft een
toelichting op de brief met de reactie
op de uitspraak rechtbank
Gelderland over hulp bij het
huishouden.
B&W-voorstel Kindpakket
Beuningen.
Dhr. Plaizier, mw. Peters-Duits en
mw. Oor stellen vragen.
Portefeuillehouder Kersten zegt toe
de vragen schriftelijk te
beantwoorden.

Zie het videoverslag.
Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde.
Besluit:
Opmerkingen/toezeggingen:
Portefeuillehouder Kersten zegt toe
de vraag van mw. Peters-Duits over
het werkbedrijf schríftelijk te
beantwoorden.
Zie het videoverslag.
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Agenda
punt
012

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om
21.55 uur.

Bijlagen:

»

Presentatie GGD Gezondheidsmonitor (atl8000264)

Aldus vastgestelďín de vergadering van de commissie Samenleving van 5 februari 2018.

de voorzitti

Toezeggingen/opmerkingen
Datum vergadering

Onderwerp

Datum afdoen en
door wie:

8 december 2014

Vaststellen protocollen in het kader van
Jeugdwet en Wmo
Bij wijzigingen van het calamiteitenprotocol zal
de wethouder de commissie zal informeren.
Waarborging door college invloed gemeenteraad
bij de vervoersvergoedingen en de jaarstukken
van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Wethouder Kersten

5 oktober 2015

Wethouder De Klein

Vragen over Hulp bij het Huishouden:
^ «-.«ļ nni 7

4 september 2017

4 september 2017

Pagina 5
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kwetsbaren op termijn.Registratie huiselijk geweld/kindermishandeling:
onderzoeken of er qua regelgeving ruimte is om
andere afspraken met Veilig Thuis te maken en
dit op andere niveaus te bespreken.
Onderwijshuisvesting: in een volgende

Kersten
Portefeuillehouder
Kersten

Portefeuillehouder

Eventuele
opmerkingen

Gemeente

commissie toelichting van het proces en de visie
van het onderwijs en kinderopvang op dit
onderwerp.
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2016 Wmo, Jeugdhulp en Beschermd Wonen.
Vragen kunnen tot 6 oktober schríftelijk worden
ingediend bij de portefeuillehouder en worden
schríftelijk beantwoord.

4 december 2017

1

cicccmucr

toegankelijkheid-voor-kwetsbare-groepen-van
websites van niet overheidsinstantie waarnaar de
gemeentelijke website doorverwijst.Tussenstand lokale opgaven voor beschermd
wonen en maatschappelijke opvang in december
2018

Kersten

Portefeuillehouder
Kersten

iz

4 december 2017

Ą december 20-1-7

Beuningen in tabel (beleidsnota Beschermd
wonen-en-maatschappclijkc opvang, p. 12)
percentages cliënten met een PGB.Aanbieden van de lokale uitwerking van
beleidsnota Beschermd wonen en
maatschappelijke opvang in de vorm van
raadsvoorstel (len)
Opncmcn beschermd wonen- en
maatschappelijke opvang als vast aandachtspunt
op commissieagenda bij informatieverstrekking
college
T

4 december-2047-

6

Driessen
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bekijken en evt—aanpassen in beleidsplan
Schuldhulpverlening.
Aanvulling op beleidsplan Schuldhulpverlening

Kersten

Portefeuillehouder
Kersten

griffie

Portefeuillehouder
Kersten
Portefeuillehouder

Beuningen

rJJZ-

Gemeente

4 deccmber-2G17

A december-2017

8 januari 2018

8 januari 2018

8 januari 2018

7

over signalcringsnetwerk (geïntegreerd en in
vroegtijdig stadium)
-Sehriftelijk antwoord-over vraag over-pilot-m.b.t.
schuldhulpverlening
Onderzoek mogelijkheid regclmgmtet
zorgverzekeraars-over aanvullende
ziektekostenverzekering m.b .t.schuldhulpverlening
de huishoudelijke hulp en de consequenties voor
de-verordening maatschappelijke ondersteuning
enjeugdhulp
Presentatie GGD Gezondheidsmonitor
Volwassenen 19 - 65 jaar.
De rapportage en presentatie toekomen aan de
commissieleden.
Beleidsnotitie Sociaal Domein 2018 - 2020;
Meedoen in Leuningen.
later in het jaar in de commissie terug te komen
met een voorstel waarbij de evaluatie ‘Kracht
door verbinding’ en het uitvoeringsprogramma is
toegevoegd.
B&W-voorstel Kindpakket Beuningen.
Portefeuillehouder Kersten zegt toe de vragen
schriftelijk te beantwoorden.

Kersten
Portefeuillehouder
Kersten
Portefeuillehouder
Kersten

Kersten

Griffie

Portefeuillehouder
Kersten
-

Portefeuillehouder
Kersten

#

LEUNINGEN

