Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Samenleving d.d. 1 november 2021
mandaatvoorstel
Kenmerk : BW21.00154
Kenmerkcode : *BW21.00154*
Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

: P.J.W. Cobussen
: M.A.J.R. Hermans

College

: J.J. Driessen (D66)
: F.M.H.P. Houben (GL)
: P.J.M. de Klein (BN&M)
: S. Versluijs (PvdA)

De leden :

Afwezig:

Agendapunt
01

Reg.nr.

J.G. Meijer (CDA)
W.G. Oor-Jansen (D66)
D.W.A.C. Schaftenaar (CDA)
T. Schoutsen (GL)
F.M.A. van Sommeren (GL)
M.H.M. Stevens (BN&M)
S. Torenbeek (VVD)
I. Vermeulen (D66)

P. Ahsmann (D66)
R.M.M. Dahlmans (SP)
E.L.M. van Ewijk (BN&M)
A.F. Jacobs (PvdA)
G.W.J. Jeurissen (BN&M)
M.A.M. Loeffen (VVD)

S. Los (GL)

Voorstel

Opening

02
03

Inhoud

H.G.M. van Aalten (BN&M)
E. Asik (SP)
N.P.J. Bannink (BN&M)
A. Duerink (PvdA)
K.C. v.d. Heuvel (VVD)
S.J. de Lange (BN&M)
G. Loeffen (VVD)

BW21.00141

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen
Agenda commissie Samenleving van 1 Stel de agenda vast.
november 2021

A.A. Mentink (CDA)
H. Plaizier (VVD)
D.F. Preijers (CDA)
E.A.W. Rengers (VVD)
J.M.S. Swartjes (SP)
B.J.M. Wenting (GL)

Besluit
De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Besluit:
Conform voorstel
Zie videoverslag.
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Agendapunt
04.01

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit

at21002507,
bb21.00801,
IN20.05692

Raadsvoorstel Verordening
bekostiging leerlingenvervoer
gemeente Beuningen 2022

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 23 november 2021.
Opmerkingen/ toezeggingen
Wethouder Houben beantwoordt de
vragen van de commissieleden en zegt
toe de volgende vragen schriftelijk te
beantwoorden:
 m.b.t. de fietsvergoeding;
 het aantal leerlingen die gebruik
maken van de regeling.
Zie videoverslag.

05
05.01

IN21.05462,
IN21.05470

Verbonden partijen
GGD (algemeen bestuur)
a. Kaderbrief 2023 GGD GelderlandZuid
b. Managementrapportage GGD t/m
juni 2021 en jaarkalender 2022

Neem kennis van de informatie.

Besluit:
Conform voorstel
Opmerkingen/ toezeggingen
Wethouder Houben zegt toe dat de
zienswijze op de Kaderbrief 2023
GGD Gelderland Zuid voor
behandeling in de commissie van
commissie van 6 december naar de
commissie komt.
Tegelijker komt er een notitie over
facultatieve en verplichte aspecten
van de GGD naar de commissie.
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit

05.02

IN21.05047,
INT21.0652

MGR (module werkbedrijf)
a. Tussenrapportage MGR 2021
januari t/m juni.
b. Geannoteerde Agenda vergadering
7 oktober 2021.

Neem kennis van de informatie.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel
Opmerkingen/ toezeggingen
Wethouder Houben geeft aan dat er
dit jaar nog een aanpassing komt op
de verordening m.b.t.
detacheringsmogelijkheden.
Wethouder Houben beantwoordt de
vragen van de commissieleden en zegt
toe de volgende vragen schriftelijk te
beantwoorden:
1. Tussentijdse rapportage; vraag
over de aantallen op blz. 3;
2. Kosten m.b.t. in- en uitstromers
Zie videoverslag.

05.03
06

at21002510,
BW21.00137

BVO-DRAN
Besluitenlijst commissie Samenleving
van 4 oktober 2021

Stel de besluitenlijst, lijst met toezeggingen en
bekrachtiging geheimhouding vast.

Besluit:
Conform voorstel
Opmerkingen/ toezeggingen
Mw. v.d. Heuvel vraagt naar een
presentatie van de buurtcoaches.
De griffie komt terug op wanneer dit
wordt ingepland.
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
Wethouder Houben beantwoordt de
vragen MGR Werkbedrijf.
Zie videoverslag.

07

Informatieverstrekking uit college van Neem kennis van de informatie.
burgemeester en wethouders

Oprichting nieuwe school voortgezet
onderwijs.
Wethouder Driessen geeft aan dat er
dit jaar te weinig aanmeldingen zijn
voor de oprichting en dat de
organisatie heeft aangeven volgend
jaar een nieuwe poging te
ondernemen.

OBS de Dromedaris
Wethouder Houben geeft een stavaza
omtrent de nieuwbouw en vertelt dat
er een informatieavond met
omwonenden is geweest.
De vragen van mw. Van den Heuvel
over het Dominicus te Nijmegen
worden beantwoordt door wethouder
Driessen.

08

BW21.00136,
BW21.00140,
BW21.00145,
BW21.00146

Ingekomen stukken en mededelingen
- week 40
- week 41
- week 42

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel

4

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit

09

- week 43
Vragenronde.

Er zijn geen onderwerpen voor de vragenronde.

Zie videoverslag.
Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde.

10
11

Rondvraag
Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om
20.35 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Samenleving van 6 december 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Toezeggingen /opmerkingen Samenleving
Datum
vergadering
5 oktober 2020

Onderwerp

MGR Werkbedrijf
1.
De uitkomst van de evaluatie, 5 jaar
Werkbedrijf, te delen met de commisisie.
2.

Evaluatie dienstverleningsovereenkomst

Toezegging 1 november 2021
3. Schriftelijke beantwoording van: Tussentijdse
rapportage; vraag over de aantallen op blz. 3;

Portefeuillehouder

Wethouder Houben

Termijn afdoen
Jan. – mrt 2022

Stand van Zaken

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

11 jan 2021
De evaluatie is vertraagd, start

5

Kosten m.b.t. in- en uitstromers

wordt begin 2e kwartaal.

6 september 2021
Oplevering naar verwachting eind
oktober.

4 oktober 2021
1.Oplevering naar verwachting 1e
kwartaal 2022
2. Dienstverleningsovereenkomst
komt in de loop van het jaar 2022
2 november
2020

Managementrapportage en kaderbrief 2022 GGD

Wethouder Houben

November 2021


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.

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

21 juni 2021
Gesprek over de facultatieve taken
komt sept./ Okt.

6 september
Staat gepland voor de commissie
van november incl. toelichting
verplichte en facultatieve taken.
30 november
2020

Werkbedrijf, duurzamen uitstroom
Halfjaarlijks met aktuele cijfers m.b.t. duurzame uitstroom te
komen.

Wethouder Houben

Cijfers komen in
november

8 februari / 8 april 2021
Elk halfjaar cijfers geven. Blijft
staan op de lijst.

21 juni 2021

6

Cijfers komen z.s.m. na het
zomerreces.

6 september
Blijft staan.
11 januari
2021

Zwembad De Plons

December 2021

8 feb / 8 april 2021

 Bij het maken van het raadsvoorstel rekening te
houden met de behoeften van diverse doelgroepen;

Meer informatie volgt in september
2021

 Te kijken naar mogelijkheden om het zwembad zo
duurzaam mogelijk te maken;

6 september


11 januari
2021

Wethouder Driessen

Het raadsvoorstel zal in december
in de raad komen.

Bespreking van het raadsvoorstel in september 2021;

Raadsvoorstel Visie Recreatie en Toerisme 2020.
1. De ruimtelijke aspecten in de visie uit te werken in
het omgevings-programma Toerisme & Recreatie
2. Het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme dit
jaar aan de raad voor te leggen.
8 april 2021
1. een financiele paragraaf toe te voegen aan de nota en
de raad te informeren als er financiele aanpassingen
nodig zijn.
2. In de nota aan te geven voor welke periode deze geldt

Wethouder Driessen

november 2021

8 feb/ 8 april 2021
Het uitvoeringsprogramma
recreatie en toerisme dit komt 4e
kwartaal 2021 naar de raad.

6 september
Het raadsvoorstel zal in oktober in
de raad komen.

4 oktober
Het uitvoeringsprogramma komt in
de cie Ruimte van 5 okt. 21
In nov. komt het college met een
voortgangsrapportage.
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8 februari 2021

Voortgangsnotitie en monitor Sociaal Domein

Wethouder Houben

Termijn?

De commissie heeft de wens om een vervolgsessie in te
plannen over een verdiepingsslag op dit onderwerp.

8 april 2021
De ontvangen input wordt
verwerkt en het streven is voor de
zomer 2021 met een raadsvoorstel
te komen.

21 juni 2021
Het voorstel komt in september
terug in de commissie.

6 september
De commissie doet een verzoek om
ongeveer 2 keer per jaar een
presentatie over de monitoring van
jeugdzorg en WMO te krijgen.
8 april 2021

BVO-DRAN

Wethouder Houben

• de commissie op de hoogte te houden en dit jaar nog met
een voorstel naar de raad te komen.
6 september
2021

Raadsvoorstel financiële beheersbaarheid Jeugdwet en Wet
maatschappelijke ondersteuning


4 oktober 2021

Wethouder Houben

21 juni 2021 / 6 september
Eind van dit jaar komt het
knoppenplan naar de raad via een
raadsbrief.

4 oktober 2021
Graag koppelen aan de
jaarrekening en de begroting.

Voor een mogelijke benchmark is eerst een goed
werkend monitoringssysteem nodig. Het betrekken van
regiogemeenten alleen als dat niet tot vertraging leidt.

Buurtcoaches
 een presentatie over de buurtcoaches in de commissie.

December 2021
?

Wethouder?

8

4 oktober 2021
1 november
2021

1 november
2021

De vraag van dhr. Swartjes over bijstandsuitkering en verblijf
in een penitentiaire inrichting uit te zoeken.
Raadsvoorstel Verordening bekostiging leerlingenvervoer
gemeente Beuningen 2022
schriftelijk te beantwoorden:
 m.b.t. de fietsvergoeding;
 het aantal leerlingen die gebruik maken van de regeling.
MGR Tussenrapportage 2021 januari t/m juni.
schriftelijk te beantwoorden:
1. Tussentijdse rapportage; vraag over de aantallen op
blz. 3;
2. Kosten m.b.t. in- en uitstromers

Wethouder Houben
Wethouder Houben

December 2021

Wethouder Houben

Toezeggingen Raad
10 november
2020

Kunst en Cultuur
1. 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).
2. In de structuurvisie(s) een paragraaf op te nemen
over kunst in de openbare ruimte.
3. In anterieure overeenkomsten afspraken over
financiële bijdragen aan kunst in de betreffende
openbare ruimte op te nemen.

Wethouder Driessen

December 2021

8 maart 2021
In september 2021 gepland voor de
raadsvergadering.

8 april 2021
Het plan van aanpak nota kunst,
cultuur en erfgoed staat op de
agenda bij de ingekomen stukken.
Het voorstel komt in sept. naar de
raad.

6 september 2021
De nota zal in november in de raad
komen.
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26 januari
2021

Raadsvoorstel verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp 2021 en verordening beslistermijn
schuldhulpverlening 2021

Wethouder Houben

Januari 2022

8 februari / 6 september
Evaluatie volgt in januari 2022.

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.
23 februari
2021

Toezegging Ondersteuning van basisscholen
Wethouder Driessen zegt te handelen naar de geest van de
motie (die daarom niet is ingediend):
1. In gesprek te zijn met de schoolbesturen over de
maatregelen die zij treffen om leerlingen zo optimaal
mogelijk te ondersteunen;
2. 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;
3. En van de uitkomsten van dit gesprek de
gemeenteraad op de hoogte te stellen.

Wethouder Driessen

December 2021

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

8 april 2021
Basisscholen brengen in kaart
welke leerlingen, wat nodig heeft.
Voor de zomer naar het ministerie
en daarna komt er geld vrij.

6 september
Basisscholen hebben hun plannen
ingediend op dit onderwerp
opgesteld. De gemeente blijft over
de ondersteuning in gesprek met
de scholen.
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