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Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Samenleving d.d. 8 maart 2021
Kenmerk : BW21.00037
Kenmerkcode : *BW21.00037*
Aanwezig:

Agendapunt
01

De voorzitter
De raadsgriffier

: G.W.J. Jeurissen
: A.V. Dewkalie

College

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

Reg.nr.

Inhoud

H.G.M. van Aalten (BN&M)
P. Ahsmann (D66)
E. Asik (SP)
N.P.J. Bannink (BN&M)
A.F. Jacobs (PvdA)
K.C. v.d. Heuvel (VVD)
M.A.M. Loeffen (VVD)

Voorstel

Opening

02
03

De leden :

BW21.00026

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen.
Vaststelling agenda.

J.G. Meijer (CDA)
W.G. Oor-Jansen (D66)
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.

Besluit:
Conform voorstel.
Zie videoverslag.

04
04.01

Aanvang deelsessies.
Bespreking Stand van Zaken Sociaal
Team

Neem kennis van de informatie.

Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Namens het sociaal team zijn
aanwezig: dhr. Van Doornik, mw.
Dekker en dhr. Van Zeijst.
Namens de Cliëntenraad is dhr.
Statema aanwezig.
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
Wethouder Houben, mw. Dekker, dhr.
Van Doornik en dhr. Van Zeijst
beantwoorden de vragen van de
commissieleden.
Wethouder Houben zegt toe:
 De uitgeschreven presentatieslides
over het Sociaal Team via de griffie
na te zenden naar de
commissieleden (op vrijdag 12
maart zijn deze via email naar u
verzonden.).


De fractie VVD stelt nog een groot
aantal vragen te hebben over o.a.
cijfers van het Sociaal Team. De
voorzitter spreekt af dat de fractie
deze vragen via de griffie bij het
college indient. De voorzitter
verzoekt het college te beoordelen
op welke wijze de beantwoording
plaats kan vinden, schriftelijk of
bijvoorbeeld door een
verdiepende presentatie of
bespreking in de commissie.

 De fractie GroenLinks zegt dat elke
fractie tot 1 maart de tijd had om
reactie te geven op de presentatie
grip op het sociaal domein van 8
feb. De commissie spreekt af dat
alle bijdragen gebundeld worden
en aan alle fracties worden
aangeboden.
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
Zie videoverslag.

05

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

05.01

05.02

MGR (module Werkbedrijf)

05.03

06

BVO-DRAN

at21000252,
at21000253,
BW21.00029

07

Neem kennis van de informatie.

Besluit:
Conform voorstel.

Neem kennis van de informatie.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.

Neem kennis van de informatie.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.

Vaststellen besluitenlijst van de
Stel de besluitenlijst, lijst met toezeggingen en evt.
openbare vergadering van de
bekrachtiging geheimhouding vast.
commissie Samenleving van 8
februari 2021, incl. evt. bekrachtiging
geheimhouding
Informatieverstrekking uit college van Neem kennis van de informatie.
burgemeester en wethouders.
- Nieuwbouw Dromedaris

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Wethouder Driessen geeft een korte
terugkoppeling over Nieuwbouw
Dromedaris.

08

IN21.01052

Ingekomen stukken en mededelingen. Neem kennis van de ingekomen stukken en
A. Reactie op presentatie toekomst
mededelingen.
sociaal domein

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Wethouder Houben beantwoordt de
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
vraag van mw. Van Aalten over
ingekomen stuk A) Reactie op
presentatie toekomst Sociaal Domein.
Zie videoverslag.

09
10

Vragenronde
Rondvraag

Er zijn geen onderwerpen voor de vragenronde.
Besluit:
Conform voorstel.
Dhr. Driessen beantwoordt de vraag
van Mw. van den Heuvel over de
mogelijkheid tot winkelen voor
mensen met NAH tijdens coronatijd
en zegt toe:
 Deze week (week 10) in overleg te
gaan met het
centrummanagement om de
winkeltijd t.t.v. corona aan te
kaarten voor mensen met o.a.
NAH.

11

Zie videoverslag.
De voorzitter sluit de vergadering om
21.15.

Sluiting

Bijlage: Presentatie Sociaal Team (at21000482)
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Samenleving van 8 april 2021.

De griffier,
de voorzitter,
Toezeggingen/opmerkingen Samenleving
Datum vergadering
Onderwerp
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Datum afdoen en

Eventuele

6 mei 2019

5 oktober 2020

5 oktober 2020

Rapportage discriminatie 2018 van bureau
ieder1gelijk Gelderland Zuid
Verzoek vanuit de commissie om Vizier, regionale
adviesorganisatie voor Oost-Nederland ter
voorkoming en bestrijding van discriminatie
(daarvoor: bureau Ieder1gelijk Gelderland Zuid)
een keer uitnodigen om een toelichting te geven
op hun werk.
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
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
B&W-voorstel ontwerp
dienstverleningsovereenkomst MGR
- De uitkomst van de evaluatie, 5 jaar
Werkbedrijf te delen met de commisisie

door wie:

opmerkingen

Griffie

11 jan 2021
Presentatie vindt plaats in tweede of derde kwartaal
2021 als de rapportage over 2020 verschenen is en
fysieke vergadering weer mogelijk is.
8 maart 2021
Blijft op de lijst staan.

Wethouder Houben

2 nov 2020
Dhr. Houben komt bij de volgende
commissievergadering met een stand van zaken.
11 jan 2021/8 maart
Met betrekking tot homoseksualiteit en jongeren kijken
we in de eerste helft van 2021 met het onderwijs,
welzijnswerk, COC, GGD, antidiscriminatievoorziening
Vizier en Beuningse sleutelfiguren hoe we de acceptatie
en zichtbaarheid van homoseksualiteit kunnen
vergroten.

Wethouder Houben

2 nov 2020
Het onderzoek zal naar verwachting in februari 2021
worden gestart.
11 jan 2021 / 8 maart
De evaluatie is vertraagd, start wordt begin 2de

kwartaal.
2 november 2020

30 november 2020

11 januari 2021

11 januari 2021

8 februari 2021

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.
Werkbedrijf, duurzamen uitstroom
Halfjaarlijks met aktuele cijfers m.b.t. duurzame
uitstroom te komen.
Zwembad De Plons
 Bij het maken van het raadsvoorstel rekening
te houden met de behoeften van diverse
doelgroepen;
 Te kijken naar mogelijkheden om het
zwembad zo duurzaam mogelijk te maken;
 Bespreking van het raadsvoorstel in
september 2021;

Wethouder Houben

Raadsvoorstel Visie Recreatie en Toerisme 2020.
 De ruimtelijke aspecten in de visie uit te
werken in het omgevings-programma
Toerisme & Recreatie
 Het uitvoeringsprogramma recreatie en
toerisme dit jaar aan de raad voor te leggen.
Voortgangsnotitie en monitor Sociaal Domein

30 november.
Beantwoording in mei 2021
11 jan 2021 / 8 maart
Beantwoording in mei 2021.

Wethouder Houben

8 februari / 8 maart 2021
Elk halfjaar cijfers geven.

wethouder Driessen

8 feb / 8 maart 2021
Blijft staan tot september

Wethouder Driessen

8 feb / 8 maart 2021
Blijft staan op de lijst

Wethouder Houben

8 maart 2021

8 maart 2021

8 maart 2021

Toezeggingen Raad
10 november 2020

De commissie heeft de wens om een vervolgsessie
in te plannen over een verdiepingsslag op dit
onderwerp.
Gesprek Sociaal Team
De fractie VVD stelt nog een groot aantal vragen te
hebben over o.a. cijfers van het Sociaal Team. De
voorzitter spreekt af dat de fractie deze vragen via
de griffie bij het college indient. De voorzitter
verzoekt het college te beoordelen op welke wijze
de beantwoording plaats kan vinden, schriftelijk
of bijvoorbeeld door een verdiepende presentatie
of bespreking in de commissie.

Blijft staan op de lijst.

Fractie VVD

Rondvraag
Dhr. Driessen beantwoordt de vraag van Mw. van
den Heuvel over de mogelijkheid tot winkelen
voor mensen met NAH tijdens coronatijd en zegt
toe deze week (week 10) in overleg te gaan met
het centrummanagement om de winkeltijd t.t.v.
corona aan te kaarten voor mensen met o.a. NAH.

Wethouder Driessen

Kunst en Cultuur
 In de 1e helft van 2021 met een nota Kunst en
Cultuur te komen waarin aandacht is voor
kunst in de openbare Ruimte (incl. de
financiering).
 In de structuurvisie(s) een paragraaf op te
nemen over kunst in de openbare ruimte.
 In anterieure overeenkomsten afspraken
over financiële bijdragen aan kunst in de
betreffende openbare ruimte op te nemen.

Wethouder Driessen

8 februari 2021
Blijft staan
8 maart 2021
In september 2021 gepland voor de raadsvergadering.

26 januari 2021

23 februari 2021

Raadsvoorstel verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp 2021 en verordening
beslistermijn schuldhulpverlening 2021
na 1 jaar te evalueren of er problemen zijn
voorgevallen door het hanteren van de
beslistermijn van 8 weken bij schuldhulpverlening
en dit terug te koppelen.
Toezegging Ondersteuning van basisscholen
Wethouder Driessen zegt te handelen naar de
geest van de motie (die daarom niet is ingediend):
 In gesprek te zijn met de schoolbesturen over
de maatregelen die zij treffen om leerlingen zo
optimaal mogelijk te ondersteunen;
 En in het gesprek te verkennen op welke wijze
de gemeente een bijdrage kan leveren aan het
voorkomen, dan wel inlopen, van zogenaamde
achterstanden en daarbij ook psychosociale
aspecten mee te nemen;
 En van de uitkomsten van dit gesprek de
gemeenteraad op de hoogte te stellen.

Wethouder Houben

8 februari / 8 maart 2021
Blijft staan tot januari 2022.

Wethouder Driessen

8 maart 2021
Ambtelijk overleg met basisscholen gestart is. Komt met
een toelichting.

