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Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Samenleving d.d. 25 februari 2019
Kenmerk : BW19.00152
Kenmerkcode :

111191111111111111111111111

Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

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

College

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

De leden :

H.G.M. van Aalten (BN&M)
P. Ahsmann (D66)
N.P.J. Bannink (BN&M)
R.M.M. Dahlmans (SP)
A. Duerink-Dekker (PvdA)
E.L.M. van Ewijk (BN&MO
K.C. Janssen-v.d. Heuvel (WD)

S. J. de Lange (BN&M)
W.G. Oor-Jansen (D66)
D. W.A.C. Schaftenaar (CDA)
F.M.A. van Sommeren (GL)
M.H.M. Stevens (BN&M)
J.M.S. Swartjes (SP)
B.J.M. Wenting (GL)

I. Vermeulen (D66)
Afwezig:

Agenda
punt
001

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

Reg.nr.

004

Pagina 1

T.M.M. Rutten-Lemm (CDA)
E. Toebes-Asik (SP)

Voorstel

Opening

002
003

ínhoud

G.W.J. Jeurissen (BN&M)
D.F. Preijers (CDA)

BW19.00095

BW19.00044,
atl9000276,
atl9000298

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen.
Agenda van de openbare vergadering Stel de agenda vast.
van de commssie Samenleving van
26 februari 2019.
Toekomst hulp bij het huishouden
2019 en verder.

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commssie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Besluit
De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.
Hier wordt geen gebruik van
gemaakt.
Besluit:
Conform voorstel.
Zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk
naar de vergadering van de raad van
12 maart 2019.

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder Van Teffelen, dhr.
Goudriaan (ambt. adviseur) en dhr.
Revenberg (voorzitter Cliëntenraad)
beantwoorden de vragen van de
commissieleden.

De suggestie van dhr. De Lange om
de kosten uit de pgb voor hulp bij het
huishouden als afzonderlijke post
zichtbaar te maken wordt
meegenomen.

005

Presentatie Monitoring sociaal
domein.

Neem kennis van de presentatie.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Mw. Vermeulen en mw. Ramakers
geven een presentatie en
beantwoorden samen met wethouder
Van Teffelen de vragen van de
commissieleden.
De commissieleden hebben de
volgende suggesties voor de monitor:
» In de monitor aangeven
waardoor het verschil in
geraamd budget en gemaakte
uitgaven is ontstaan.
» Naar aanleiding van de
infographic te komen met een
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
verduidelijking van de cijfers.
Monitoring van klachten
meenemen.
» Na te denken over een minder
beladen woord voor de term
‘melding’.
« Benchmarking mee te nemen.
» Tijdsduur van trajecten
meenemen (zegt iets over
efficiëntie)
Aanvullende suggesties kunnen voor
1 april 2019 via de griffie
aangeleverd worden.
»

006

atl 9000049,
atl 9000222,
atl 9000328,
atl 9000329,
atl 9000532,
BW19.00007,
BW19.00054,
IN19.00757,
IN19.01280,
INT19.0096

Deelsessie: bespreking van en
advisering over verbonden partijen:
- a. GGD (ab)
(Bouwstenennotitie tbv
Meerjarenstrategie GGD GelderlandZuid 2020-2023)
- b.Werkbedrijf (ab)
(Diens tverleningsovereenkomsten
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen)
- c. MGR (bestuurscommissie Werk)
(Uitslagen en aantekeningen
deelsessies van de regionale
strategisch arbeidsmarktbeleid van
21 januari)
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Neem kennis van de informatie

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
a. GGD (ab)
(Bouwstenennotitie tbv
Meerjarenstrategie GGD GelderlandZuid2020-2023).
Wethouder Van Teffelen brengt de
uitnodiging van de GGD, om op 11 of
17 april een presentatie bij te wonen
over hun plannen, onder de
aandacht van de commissieleden.
Diverse commissieleden stellen
vragen n.a.v. de bouwstenennotitie.
- d. BVO-DRAN
(annotatie bij bestuursvergadering

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

- d. BVO-DRAN
(annotatie bij bestuursvergadering
GR BVO DRAN d.d 31-01-2019)
(Medereiziger WMO- geïndiceerden)

007

BW19.00104,
atl9000485

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van de commissie
Samenleving van 28 januari 2019

Besluit
GR BVO DRAN d.d 31-01-2019)
Wethouder Plaizier antwoordt op de
vraag van dhr. Ahsmann dat de
‘knoppen’ ( van het knoppenplan,
bijeenkomst BVO-DRAN in
Groesbeek) waar de politiek zelf
invloed op heeft inzichtelijk te
maken.

Stel de besluitenlijst vast.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
De lijst met aanwezigen is de lijst
met leden van de cie Ruimte.
Blz. 2: wethouder Van Teffelen
vraagt na of de informatie aan 17jarige is gegegeven.
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009
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atl9000050,
atl9000079,
atl9000081,
atl9000099,
atl9000380,
BW19.00024,

Neem kennis van de informatie.
Informatieverstrekking uit college
van burgemeester en wethouders.
- Decentralisatie beschermd
wonen/maatschappelijke
opvang/GGZ.
Ingekomen stukken en mededelingen Neem kennis van de ingekomen stukken en
-Raadsplanning Ie halfjaar
mededelingen.
-B&W-voorstel
S amenwerkingsovereenkomst,
regioprogramma en -begroting Wmo
en Jeugd 2019.

Zie videoverslag.
Besluit:
Er zijn geen mededelingen.
Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:

Agenda
punt

OIO
011

Reg.nr.

ínhoud

BW19.00071,
BW19.00079,
INT19.0112,
INT19.0132,
INT19.0136,
UI19.00951

-Memov van wethouder Van Teffelen
over Uniek Sporten
-B&W-voorstel Koploper gemeente
Bob de Bot.

Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde
Rondvraag

Voorstel

Besluit
Zie videoverslag.

Mw. Janssen-v.d. Heuvel vraagt het
college om inwoners te wijzen op de
gevaren van het contact maken met
de koningspaarden in de
Uiterwaarden.
Wethouder Plaizier zegt toe met de
afdeling communicatie te overleggen
hoe hier nog meer over geïnformeerd
kan worden.
Op de vraag van mw. Bannink geeft
wethouder Van Teffelen aan dat het
er diverse redenen zijn waarom het
aantal mensen/gezinnen die gebruik
maken van de voedselbank stijgt.
Wethouder Van Teffelen antwoordt
op de vraag van mw. Van Aalten
naar de stavaza van een ‘Knarrehof
in Ewijk dat deze vraag in de
commissie Ruimte thuishoort.
Wethouder Plaizier geeft aan dat
Beuningen op een positief saldo
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
uitkomt m.b.t. de totale jeugdzorg.

Wethouder Plaizier geeft aan dat de
plaatsing van een AED via een
stichting is geregeld en dat de
gemeente niet verplicht is deze te
installeren.
Op diverse plekken in de gemeente
hangt al een AED.

012

Bijlage:
1.

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

Sluiting

Presentatie monitoring sociaal domein (at!9000550)

Aldus vastgesteld in de-vergaderìng.yan de commissie Samenleving van 25 maart 2019.

De griffier,

de voor

Toezeggingen/opmerkingen
Datum vergadering
Onderwerp

4 september 2017
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Onderwijshuisvesting: in een volgende
commissie toelichting van het proces en de visie
van het onderwijs en kinderopvang op dit
onderwerp.

Datum afdoen en
door wie:

Eventuele
opmerkingen

Wethouder Plaizier

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

4 december 2017

4 december 2017

11 juni 2018

22 oktober 2018

19 november 2018

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)
Vragen over Hulp bij het Huishouden:
De kosten voor het maken van een protocol zal
kenbaar worden gemaakt in het raadsvoorstel
van oktober 2018.
Toezeggingen m.b.t. het Sociaal Team: jaarlijks
presentatie in commissie over de stand van zaken
van de werkzaamheden, beginnend met een
evaluatie van de voortgang van het verbeterplan
in oktober 2019.
Op korte termijn informatie over de aanpak van
de problematiek van verwarde personen en
zorgmijders.
MGR (bestuurscommissie Werk)aanbiedingsbrief derde kwartaalrapportage MGR
2018)
Diverse commissieleden stellen vragen over
derde kwartaalrapportage MGR 2018 en
wethouder Van Teffelen zegt toe schriftelijk te
reageren op:
-Mevrouw Bannink stelt nogmaals de vraag wat

Wethouder Van
Teffelen

Beuningen

25/2 Een extern bureau is aangetrokken voor de tot
stand koming IHP
17/12: college heeft-subsidie ontvangen van 50.000
te-vullefb

Wethouder van
Teffelen

Wethouder Van
Teffelen
Wethouder Van
Teffelen

30/&Ť
Beantwoording-velgt in oktober.
29/1/2019: raadsvoorstel volgt in maart.
19 november 2018:
Op korte termijn informatie over de aanpak van de
problematiek van verwarde personen en zorgmijders:
deze informatie komt in feb/maart 2019 beschikbaar
voor de raad.

28/01/2019: De commissie spreekt af dat er een
bijeenkomst wordt georganiseerd met het werkbedrijf
om zo de vragen te beantwoorden. Afgesproken wordt
dat alle raads- en commissieleden de gelegenheid
krijgen om tot en met volgende week tijd krijgen zich
aan te melden. Met deze groep zal een afspraak worden
ingepland.
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Gemeente

19 november 2018

17 december 2018

17 december 2018

het gemiddeld aantal uren per cliënt aan
arbeidsmatige dagbesteding is en zij wil weten
wat er verstaan moet worden onder
instrumentgelden.
-Mw. Bannink over pag. 31: uitstroom naar werk
stagneert omdat het aanbod naar werk ook
stagneert. Wat is de effectiviteit van het
werkbedrijf?
-De heer Schaftenaar over de financiële
samenvatting: is dit een incidente of structurele
doorwerking?
- de heer Ahsmann over de vraag naar het totaal
aantal Beuningse inwoners dat begeleid wordt
door het werkbedrijf, liefst zo gespecificeerd
mogelijk;
Mevrouw Janssen-V.d Heuvel vraagt waar de
inkomsten arbeidsmatige dagbesteding naartoe
gaan.
DRAN
Wethouder Plaizier herhaalt zijn toezegging in
februari/maart 2019 de raad te rapporteren over
de financiële effecten van de DRAN.
Agpnt 6: Raadsvoorstel Huishoudelijke hulp
De centrale raad van beroep heeft op 10
december een uitspraak gedaan over de casus
Huishoudelijke Hulp en het college zal hierover
een raadsvoorstel voor de raad van 12 maart
2019 aanbieden
GGD (AB 4 oktober)
Beantwoorden vragen commissieleden (zie
besluitenlijst agendapunt 7a.)

Wethouder Plaizier

- ŸL Beuningen

28/01/2019: In dit kader wijst de wethouder op de
regiobijeenkomsten over de DRAN o.a. op 12 feb in
Groesbeek (Berg en Dal). Hij roept iedereen op naar
een v.d bijeenkomsten te gaan.

Wethouder Van
Teffelen

Wethouder Van
Teffelen
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Gemeente

17 december 2018

BVO DRAN

Wethouder Plaizicr

instellingen uitnodigen om in fcb/maart een

Tcffelcn

^*yy

Beuningen

veiligheid van de

17 december 2018

krijgt met Jeugdbescherming^
Beantwoording 3de Q Werkbedrijf
Mevrouw Bannink heeft een vraag gesteld over
de effectiviteit van het werkbedrijf en dit is nog
steeds niet beantwoord. Mevrouw Janssen v.d.
Heuvel vult aan dat ook zij vragen heeft gesteld
waarvan de antwoorden niet goed de strekking
van de vraag omvatten. Mevrouw Janssen v.d.
Heuvel zal haar vragen schriftelijk stellen.
De heer Van Ewijk heeft vragen gesteld over het
gemiddeld aantal uren per cliënt dat wordt
besteed door het werkbedrijf. Het gaat de heer
Van Ewijk niet om het zozeer feitelijke antwoord
maar meer om kwalitatief oordeel van het
college in hoeverre dit een goede maat is voor de
cliënten van het werkbedrijf.

17 december 2018

Schríftelijke vraag mw. Janssen 24/12:
Tijdens de dagbesteding worden er werkzaamheden
door cliënten van het UWV uitgevoerd voor
commerciële bedrijven. Dit kan enkel indien er een
vergoeding tegenover staat anders spreken we van
werkverdringing.
Waar vinden we deze vergoeding die het Werkbedrijf
ontvangt voor het verrichten van deze werkzaamheden
terug in de financiële verantwoording van het
Werkbedrijf?
28/01/2019: De commissie spreekt af dat er een
bijeenkomst wordt georganiseerd met het werkbedrijf
om zo de vragen te beantwoorden. Afgesproken wordt
dat alle raads- en commissieleden de gelegenheid
krijgen om tot en met volgende week tijd krijgen zich
aan te melden. Met deze groep zal een afspraak worden
ingepland.
ü LI 1111 ILllJKc vlaag İİİW. vall oOllllilulOli 2İJ./
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Gemeente

Beuningen

controlcrende-taalc-van-de-raad kan zijn i.z. Hct-sociaal
domein ook D66 stelde deze vraag. Bij het tcrugk-ijken
van-de-r-aad en- het-bespr-eken hiervan in onze fractie
zijn wij van mening dat we nog geen antwoord gehad
hebben. Als voorbeeld gaf u dat u gaat monitoren op
het actiepunt preventie om te zorgen dat mensen
eerder geholpen-wordcn en dat er zo weinig mogclijlc
dure-zorg nodig is. Dit was echter niet onze vraag. De
notitie houdt veel meer in dan dit. Moeten wij ieder
kwartaal vragen wat er gedaan is of wat er op het
programma staat? Qf geeft-u-ons ieder kwartaal zelf
deze informatie? Of geeft- u-die vaker of minder vaak-?
Hoe kunnen wij de vinger aan de pols houden als er
- geen concrete-ŵe/gn-gefermuleer-d-zijn-en-engeeñ
tijdspad bekend is? Misschien -lcunt-u dit met uw
college nog ccns bespreken en ons van schríftelijk
antwoord voorzien.

van 4 dcc. heeft gcvraagd-wclkc rapportage het
college gaat aanbieden- om-het sociaal domein te
monitoren. Haar-vraag is niet afdoende
beatwoord en zij zal schríftelijk haar vragen
verduidelijken

28/01/2019: Wethouder Van Teffelen stelt voor in de
commissie van 25 februari een presentatie te verzorgen
over-de-monitor-mg van het sociaal domein. Na deze
bijeenkomst kan de tpczcgging-worden-gesehraptr
28 januari 201-9

Werkbedrijf (ab)
-Zienswijze kaders begroting 2020 -2-02-5
Wethouder Van Teffelen zegt dat het-de
bedoeling is dat het college de raad-nog-een
raadsvoorstel aanbiedt om formeel de zienswijze
vast te stellen in de raad. De wethouder zegt-dat
daarmee recht wordt gedaan aan het besluit-van
het college om den~aad hierover te laten
besluiten, waarbij dan geldt dat de____________

Wethouder Van
Teffelen

10

Gemeente

28 januari 2019

z-ienswijzebricf verstuurd kan worden (bij
positief advies van- de commissies]) onder
voorbehoud van goedkeuring van de
gemeenteraad
Wethouder Van Teffelen stelt voor dat de
commissie een presentatie krijgt over de stand
van zaken m.b.t. burgerbetrokkenheid,
(streefdatum: april)

Wethouder Van Teffelen - stelt voor in de
commissie van 25 februari-een-presentatie te
verzorgen over de monitoringvan het sociaal
domein
25 februari 2019
Toekomst hulp bij het huishouden 2019 en
verder.
De suggestie van dhr. De Lange om de kosten uit
de pgb voor hulp bij het huishouden als
afzonderlijke post zichtbaar te maken wordt
meegenomen.
BVO-DRAN
antwoordt op de vraag van dhr. Ahsmann dat de
‘knoppen’ n.a.v het knoppenplan, (zoals
gepresenteerd in de bijeenkomst BVO-DRAN in
Groesbeek) waar de politiek zelf invloed op heeft
inzichtelijk te maken.
Rondvraag
Te overleggen met de afdeling communicatie hoe
inwoners nog meer geïnformeerd kunnen
worden over de gevaren van het contact maken
met de koningspaarden in de Uiterwaarden.
Toezeggingen vanuit de Raad

Wethouder Van
T effelen/agendacommi
ssie

Beuningen

In de commissievergadering van aj^ŕíí wordt een
presentatie gegeven.
jikcZ

Wethouder Van
Teffelen

Wethouder Plaizier

Wethouder Plaizier

11

Gemeente

4 december 2018
4 december 2018

Beuningen

Unaniem aangenomen motie Roze dag in
Beuningen (IN18.07678)
Unaniem aangenomen motie Beweegplek in de
Uiterwaarden. (IN18.07680)
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