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De voorzitter
De raadsgriffier

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

College

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

De leden:

Afwezig:

Agenda
punt

Regjnr.

01
02
03

04

BW20.00121

ínhoud

H.G.M. van Aalten (BN&M)
P. Ahsmann (D66)
N.P.J. Bannink (BN&M)
A.F. Jacobs (PvdA)
K.C. Janssen-v.d. Heuvel (WD)
A. de Leeuw (PvdA)
M.A.M. Loeffen (VVD)

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 Tefĩelen (CDA)
B.J.M. Wenting (GL)

E.Asik(SP)
R.M.M. Dahlmans (SP)
E.L.M. van Ewijk (BN&M)
G.W.J. Jeurissen (BN&M)
S.J. de Lange (BN&M)

A.A. Mentink (CDA)
H. Plaizier (WD)
D.F. Preijers (CDA)
EAW. Rengers (VVD)
T. Schoutsen (GL)
I. Vermeulen (D66)

Voorstel

Opening
Spreekrecht burgers niet geagendeerde
onderwerpen
Agenda commissie Samenleving van 2 Stel de agenda vast.
november 2020

Presentatie Stichting Perspectief

Neem kennis van de presentatie.

Besluit

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

Gemeente stf2* leuningen

Agenda
punt

Regjir.

ínhoud

Voorstel

Besluit

Opmerkingen/toezeggingen:
Mw. Klein Rouweler en dhr. Rutten geven een
presentatie en beantwoorden samen met
wethouder Houben de vragen van de
commissieleden.
Zie videoverslag.
05
05.01

IN20.04638,
IN20.04645

Bespreking van en advisering over
verbonden Partijen
GGD (algemeen Bestuur)
1. Managementrapportage GGD t/m
juni 2020 en jaarkalender 2021
2. Kaderbrief 2022 GGD GZ

Neem kennis van de informatie

Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Houben beantwoordt vragen over
laboratoriumkosten van het testen die soms hoger
uitvallen.
Dhr. Houben beantwoordt de vragen van mw.
Meijer en zegt toe de vraag over 13 miljoen euro
voor reizigersvaccinaties (blz. 17 van de
managementrapportage), schríftelijk te
beantwoorden.
Dhr. Houben beantwoordt vragen over het
tijdschrijfonderzoek. De resultaten zijn nog niet
bekend en worden in 2021 verwacht
Wethouder Houben zegt toe medio mei (voordat
de begroting van de GGD aan de orde komt) met de
commissie te spreken

Gemeente

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Beuningen

Besluit

over het facultatieve deel dat de gemeente
Beuningen van de GGD afneemt.
Dhr. Houben meldt dat GGD uitvoerig bron- en
contactonderzoek doet. Gevolg is dat andere zorg
voor een deel is afgeschaald, met name
jeugdgezondheidszorg.
De overheid heeft hiervoor toestemming tot 1
januari 2021 gegeven.

05.02

05.03

06

UI20.07274

MGR (module Werkbedrijf)

Neem kennis van de informatie

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.

UI20.07531

1. Beantwoording vragen over
dienstverleningsovereenkomst 2021 2022 tussen gemeenten in Rijk van
Nijmegen en WerkBedrijf
BVO-DRAN

Neem kennis van de informatie

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.

1. Raadsbrief BVO DRAN over actuele
ontwikkelingen.
Besluitenlijst commissie Samenleving
van 5 oktober 2020

Stel de besluiten- en actielijst en
bekrachtiging geheimhouding vast

at20001807,
at20001808,
BW20.00108

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder Driessen, laatste pagina toezegging
vrouwenuur. Voor volgende vergadering in
brievenbus.

07

Informatieverstrekking uit college van
burgemeester en wethouders.

Neem kennis van de informatie.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.

Gemeente

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Ą LEUNINGEN

Besluit

Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Houben vertelt dat de Voedselbank, vanwege
een interne verhuizing, meer ruimte heeft
gekregen.
Als gevolg hiervan is het ROC verhuisd naar het
Koolzaadveld. St. Vluchtelingenwerk verhuist daar
ook heen.
08

at20001810,
bb20.00978

Ingekomen stukken en mededelingen:
A. B&W-voorstel Compensatie OZB
sport

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
B& W-voorstel Compensatie OZB sport
Wethouder Driessen beantwoordt de vraag van
dhr. Van Teffelen over de bevoegdheid m.b.t de
compensatie OZB sport en subsidies voor
sportverenigingen.
Toezegging:
Begin 2021 breder oriënteren op dit onderwerp.
De commissie schríftelijk te laten weten wanneer
een evaluatie subsidieverordening naar de
commissie komt
Wethouder Driessen beantwoordt de vragen van
dhr. Ahsmann over het financiële deel van het
voorstel en van dhr. Jacobs over de subsidies en
het budget hiervoor.
Zie videoverslag.

Gemeente Jjļ^į leuningen

Agenda
punt

09
10

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Vragenronde
Rondvraag

Besluit

Er zijn geen onderwerpen voor de vragenronde.
Huiselijk Geweld
Op de vraag van mw. Van Aalten antwoordt
wethouder Houben dat de bijeenkomst met huisen tandartsen georganiseerd kan worden zodra de
corona maatregelen dit toelaat.
Toezegging:
Nagaan of betrokkenen zijn geïnformeerd over de
uitstelling van de bijeenkomst.

11
Bijlage:
1.

Sluiting

Presentatie st Perspectief (at20001963)

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Samenleving van 30 november 2020,

Dę.griffier,

Zie videoverslag.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

Gemeente 3m&Z Beuningen

Toezeggingen/opmerkingen
Datum vergadering
Onderwerp

6 mei 2019

Rapportage discriminatie 2018 van bureau
iederlgelijk Gelderland Zuid

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

Verzoek vanuit de commissie om het bureau
iederlgelijk Gelderland Zuid een keer uitnodigen
om een toelichting te geven op hun werk.
9 september 2019

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)

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

13 jan 2020

Dienstverleningsovereenkomst Werkbedrijf Rijk van
Nijmegen 2020

Mevrouw Janssen-v.d. Heuvel heeft een aantal
vragen nav artikel 10 (wat is volledig
uitgestroomd?) en art 14 prestatie indicatoren
specifiek voor Beuningen (waarom niet opgenomen
dat wij willen uitgaan van duurzame uitstroming?)

Wethouder Houben

10 feb 2020
Mw. Janssen wil graag een indicator duurzame plaatsing:
(dus die vorm waarbij iemand (langdurig) uit de bijstand
uitstroomt). Zij wordt hierbij ondersteund door de
commissie (of schrappen of nader definiëren). De
wethouder komt hierop terug.
2nov2020
Dhr. Houben komt bij de volgende commissievergadering

Gemeente

5 oktober 2020

GGD Jeugd Monitor 2019

Wethouder Houben

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
5 oktober 2020

Voortgangsnotitie en monitor Sociaal Domein

B&W-voorstel ontwerp
dienstverleningsovereenkomst MGR

Wethouder Driessen

2 nov2020
Dhr. Driessen deelt dit jaar nog het advies van de Sportraad
met de commissie en komt met een planning voor de
verdere behandeling van het onderwerp in 2021.
2 nov2020
Het onderzoek zal naar verwachting in februari 2021
worden gestart

Wethouder Houben

De uitkomst van de evaluatie, 5 jaar
Werkbedrijfte delen met de commisisie
2 november 2020

Managementrapportage, en kaderbrief2022 GGD

de vraag over 13 miljoen euro voor
reizigersvaccinaties (blz. 17 van de
managementrapportage}, schríftelijk te

(30 nov 2020) met een overzicht over duurzame
plaatsingen van het werkbedrijf in de gemeente
Beuningen.
2nov2020
Dhr. Houben komt bij de volgende commissievergadering
met een stand van zaken.

2 nov2020
Dit wordt begin 2021 in de commissie besproken.

Eind dit jaar een voorstel aan de raad voor te leggen
met daarin onderzoek kosten nieuwbouw zwembad
op de Ooijgraaf en op de huidige locatie.
5 oktober 2020

LEUNINGEN

Wethouder Houben

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.
Zwembad De Plons

0

Wethouder Houben
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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.

Toezeggingen Raad
24 september 2019
27 oktober 2020

Huisvestingsplan Onderwijs IHP

- aan de raad, per locatie, een voorstel aan te bieden
ter besluitvorming.
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.

Wethouder Driessen
Wethouder Houben

2 nov2020
Er komt dit jaar nog een raadsvoorstel voor de Nieuwbouw
Dromedaris naar de raad.

