Gemeente

Beuningen

Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Samenleving d.d. 25 maart 2019
Kenmerk : BW19.00213

Kenmerkcode:||n|||||||||||||l||||||||||||||I|||||[|I|D|
Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgrifïïer

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

College

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

Afwezig:

Agenda
punt
001

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

Reg.nr.

004

ínhoud

P. Ahsmann (D66)
N.P.J. Bannink (BN&M)
R. M.M. Dahlmans (SP)
A. Duerink-Dekker (PvdA)
K.C. Janssen-v.d. Heuvel (WD)
S. J. de Lange (BN&M)
A.A. Mentink (CDA)
W.G. Oor-Jansen (D66)

D. F. Preijers (CDA)
E. A.W. Rengers (WD)
T.M.M. Rutten-Lemm (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)
S. Versluijs (PvdA)

H.G.M. van Aalten (BN&M)
E.L.M. van Ewijk (BN&MO
G.W.J. Jeurissen (BN&M)
D.W.A.C. Schaftenaar (CDA)

T. Schoutsen (GL)
E. Toebes-Asik (SP)

Voorstel

Opening

002
003

De leden :

BW19.00160

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen.
Agenda commissie Samenleving 25
maart 2019.

Themasessie GGD Gelderland Zuid

Stel de agenda vast.

Neem kennis van de informatie.

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

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Beuningen

Besluit

Opmerkingen/toezeggingen:
Mw Pieters ( directeur Publieke
Gezondheid van GGD Gelderland
Zuid) geeft aan hoe de presentatie
verloopt.
De presentatie wordt gegeven door:
mw. De Meijer, mw. Van Mierlo, mw.
Willems en mw. Mijland. Zij
beantwoorden de vragen van de
commissieleden.
Diversie commissieleden stellen
vragen.
Dhr. Swartjes stelt vragen over de
radarfunctie en de GGD laat
schrifelijk weten wat de termijn is
gegevens te bewaren tbv. de
radarfunctie.
Mw. Pieters nodigt de
commissieleden uit om de
raadsbijeenkomsten over de strategie
mbt ouderen bij te wonen.

005

atl9000370,
at!9000508,

Bespreking van en advisering over
verbonden partijen.

Neem kennis van de informatie

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
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Gemeente

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

atl9000509,
atl9000510,
atl9000602,
BW19.00107,
INT19.0196,
UI18.08901

a. GGD (ab)
b. Werkbedrijf (ab)
c. MGR (bestuurscommissie Werk)
1 Conceptverslag Agendacommissie
MGR incl concept motie.
d. BVO-DRAN
1. Annotatie AB vergadering 14
maart
2. Raadsvoorstel: Deelname
Vervoersorganisatie Arnhem
Nijmegen.
3. beantwoording raadsvraag over
onderbouwing indexering tarieven
WMO-vervoer

Voorstel

Beuningen

Besluit

Het raadsvoorstel deelname
vervoersorganisatie Arnhem
Nijmegen kan als hamerstuk naar de
vergadering van de raad van 9 april
2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
MGR (bestuurscommissie Werk)
Dhr. Versluijs geeft aan dat de
agendacommissie een aangepaste
motie heeft opgesteld en vraagt aan
de fracties de motie te bespreken in
de eigen fracties en hij dient in de
motie in in de raadsvergadering van
9 april.
BVO-DRAN
Raadsvoorstel deelname
Vervoersorganisatie Arnhem
Nijmegen:
Wethouder Plaizier, dhr. Van den
Beucken (dir. BVO/DRAN) en mw.
Ramackers (ambt. adviseur)
beantwoorden de vragen van de
commissieleden.
Wethouder Plaizier zegt toe de
commissieleden via
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Gemeente

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

LEUNINGEN

Besluit
raadsinformatiebrieven op de hoogte
te houden van de kaders van het
bestek.

006

atl9000550,
BW19.00152

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van de commissie
Samenleving van 25 februari 2019.

Stel de besluitenlijst vast.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Mw. Bannink geeft aan door een
ambtenaar benaderd te zijn inzake
de brief aan alle 17-jarigen met alle
wijzigingen als met 18 jaar wordt en
actie is daarmee afgedaan.

007

Informatieverstrekking uit college
van burgemeester en wethouders:
- Decentralisatie beschermd
wonen/maatschappelijke
opvang/GGZ

Neem kennis van de informatie.

zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder Van Teffelen geeft aan
dat het pand van de Hulsen in
Nijmegen is afgekeurd.
Met het bestuursteam beschermd
wonen van het Rijk van Nijmegen
komt een gesprek over
maatschappelijke opvang
verslavingszorg.
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Gemeente

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

leuningen

Besluit
Wethouder Van Teffelen meldt dat
op dit moment het hele budget voor
beschermd wonen naar Nijmegen
gaat.
Bij de nieuwe manier van
maatschappelijke zorg (vanaf 2021)
krijgt elke gemeente een bedrag.
Gemeente Beuningen krijgt een
minder groot bedrag dan verwacht.
Samen met andere gemeenter uit de
regio Gelderland Zuid wordt zal
gekeken worden hoe hier mee om te
gaan.

008

atl9000380,
atl9000603,
BW19.00071,
BW19.00113,
BW19.00139,
IN19.01613,
INT19.0112,
INT19.0136,
UI18.07193,
UI19.00951

Ingekomen stukken en
mededelingen:
-Raadsplanning Ie halfjaar.
-B&W voorstel: Dekking
implementatiekosten hulp bij het
huishouden 2019
-Reactie op motie gemeenteraad
kinderpardon
-B&W voorstel Vaststelling Richtlijn
indicatiestelling hulp bij het
huishouden 2019.

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
B&W voorstel: Dekking
implementatiekosten hulp bii het
huishouden 2019
Wethouder Van Teffelen zegt het
volgende toe:
- de vraag waar de extra kosten
ligen, schriftelijk te beantwoorden.
-De commissie op de hoogte te
houden of 22 april haalbaar is als
startdatum.

Gemeente

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Beuningen

Besluit

Zie videoverslag.

010

Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde
Rondvraag

011

Sluiting

009

Wethouder Van Teffelen zegt toe de
vraag van mw. Van Sommeren
schríftelijke te beantwoorden of de
stijging van jeugdzorg, door
problemen thuis, ook in Beuningen
merkbaar is.
De voorzitter sluit de vergadering om
22.22 uur.

Bijlage: Presentatie GGD (atl9000718)
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Samenleving van 6 mei 2019.
De grjffier;

de voorzitter,

Toezeggingen/opmerkingen
Datum vergadering
Onderwerp

4 september 2017

Onderwijshuisvesting: in een volgende
commissie toelichting van het proces en de visie
van het onderwijs en kinderopvang op dit

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
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Gemeente

onderwerp.

Beuningen

anders een rapportage.
25/2 Een extern bureau is aangetrokken voor de tot
stand koming IHP

4 december 2017

4 december 2017

11 juni 2018

22 oktober 2018

19 november 2018

Tussenstandlekale opgaven voor beschermd
wonen ep'masţschappelijke opvang in december
201ŞS
\
Aanbieden van de Ibkale uitwerking van
beleidsnota Beschermd wonen en
maatschappelijke opvang in de vorm van
raadsvoorstel (len)
Vragen over Hulp bij het Huishouden:
Be-k-osten-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. Tekst aanpassen

Wethouder Van
Teffelen
Wethouder van
Teffelen

Wethouder Van
Teffelen
Wethouder Van
Teffelen

In tweede helft van 2019 aan de orde.
17/12: cehege-heeft-subsidie-ontvangen van 50.000
euro om de opgaven voor beschermd wonen lokaal in
te vullen.
Commissie mei presentatie

30/Sť
Beantwoording volgt in oktober.
29/1/2019: raadsvoorstel-velgt-in-maartT
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.
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aanbiedingsbrief derde-kwartaalrapportage MGR
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bijeenkomst wordt-georganiseerdmet het werkbedrijf
om zo de vragen te beantwoorden. Afgesproken wordt
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Gemeente

wethouder Van Tcffclcn zcgt-toe-sehriftclijk te
reageren op:
-Mevrouw- Bannink stelt nogmaals de vraag-wat
het- gemiddeld aantal uren per cliënt aan
ar-heìdsmatige-dagbesteding is en zij wíl weten
wat er-verstaan moet worden onder
instrumentgcldcn.
Mw. Bannink over pag. 31: uitstroom-na-ar-werk
stagneert omdat het aanbod-naar-werk-ook
stagneert. Wat is de cffcctiviteit-van het
werkbedrijf?
-De heer Schaftenaar-ov&r-de-fínanciële
samenvatting:-is-dit een-incidente of structurele
doorwerking?
- de heer Ahsroann-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-wa-a-r-de
inkomsten arbeidsmatige dagbesteding naartoe
gaan.
19 november 2018

17-december 2018

Beuningen

ingepland.
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Wethouder Plaizicr

Wethouder-Plarz-ier-herhaak-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-eollege zal hierover
een raadsvoorstel voor de raad van 12 maart
20-1-9-aanbieden

Teffclcn

28/01/2019: In dit kader wijst de wethouder-op de
regiobijeenkomsten over de BRAN o.a. op 12 feb in
Groesbcek (Berg en-Bal-)-. Hij roept iedereen op naar
een v.d bijeenkomsten- te gaam

Gemeente

-17-december 2018

GGD (AB-4-oktober)
Beantwoorden vragen commissieleden (zie
besįniteniijsGagendapnnt-7-a-j

17 dcccmber-2018

Beantwoording 3åe Q Werkbedrijf
Mcvrouw-Bannink heeft een vraag gesteld over
de-effectiviteit van het werkbedrijf en dit is nog
steeds niet-beantwoorér-Mevrouw-Janssen v.d.Heuvel vult aan dat-eoie-z-įjwragen-heeft-gesteld
waarvan de antwoor-den-niet-goed-destrekking
van de vraag omvatten. Mevrouw Janssen-vak
Heuvel zal haar vragen schrifteíijk-stellefb
De heer Van Ewijlc heeft vragen gesteld over het
gemiddcld-aant-aknren-per-cliënt-dat-wordt
besteed-door het werkbedrijf. Het gaat de heer
Yan-Ewíjk niet om -het-zozeer-feitelijke antwoord
rnaar-meer-om-kwal-itat-ief-oordeel van het
college in-hoeverre dit een goede maat is voor de
eliënten-van-het-werkbedrijf.-

28 januari 2019

Wethouder Van Teffelen stelt voor dat de
commissie een presentatie krijgt over de stand
van zaken m.b.t. burgerbetrokkenheid,
(streefdatum: april)

25 februari 2019

Toekomst hulp bij het huishouden 2019 en
verder.

Beuningen

Wcthouder-Van
Teffelen

Schriftclijkc vraag mw-Janssen 24/12:
Tijdens de dagbesteding-worden er werkzaamheden
éoor-cliënten-van het UWV uitgevoerd voor
commerciële bedrijven. Dit kan enkel indien er een
vergoeding tegenover staat anders spr-eken-we-van
werkverdringing.
Waar vinden we deze vergoeding die het Werkbedrijf
ontvangt voor het verrichten van deze werkzaamheden
terug in de fínanciële-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
Ierij gen om tot en met volgende weck tijd krijgen zich
aan te melden. Met deze groep zal een-afspraak worden
ingeplandr
Wethouder Van
In de commissievergadering van mei/juni wordt een
T effelen/agendacommk presentatie gegeven,-------------------------.-------ssie
jí» tĉ k
-

Wethouder Van
Teffelen

9

Gemeente
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25 maart 2019

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
-antwomdt op de vraag van dhr. Ahsmann dat de
‘knoppem 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
Tc 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.
Themasessle GGD Gelderland Zuid:
De termijn wąííŕop gegevens op de radarfunctie
blijven stedn wordt schriftelijk beantwoord door
deGGJX
^

Wethouder Plaizier
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Beuningen

ûLÀ-

Wet-houder-Plaizier-

De GGD

27 maart 2019 via E-mail
Het nieuwe behandelingsprotocol voor alle veilig
thuizen in Nederland.
Omdat het een niet los staat van het ander en om een
beter begrip te krijgen, binnen de gehele context van
ons werk, hoe o.m. de radarfunctie en bewaartermijn
in relatie staan tot elkaar, leek me dit een goed idee.
Hoofdstuk 15, 15.3.4 Bewaartermiinen
Het vereist wat rekenwerk omdat de leeftijden van de
kinderen, en dan met name het jongste minderjarige
kind binnen het gezin leidend is.
Wanneer er een dossier is van een 70 jarige vrouw is,
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Gemeente

Beuningen

en de casus is door ons onderzocht en de hulp is
geregeld, dan wordt het dossier 15 jaar later vernietigd.
De gezinsdossiers blijven op de Radar, tot de
bewaardatum is verstreken. De gegevens van
betrokkenheid VT worden niet uitgewisseld met andere
org. tenzij hier een goed beargumenteerde reden voor
is in het kader van verkrijgen veiligheid.
httDsy/vnff.nl/onderwerDenindex/maatschaDDeliikeondersteuning/kindermishandeling-en-huiseliikgeweld/Dublicaties/handelingsDrotocol-veilig-thuis2019
25 maart 2019

25 maart 2019

Raadsvoorstel deelname Vervoersorganisatie
Arnhem Nijmegen:
Mw. Ramackers zegt toe de commissieleden via
raadsinformatiebrieven op de hoogte te houden
van de kaders van het bestek.
Ingekomen stukken en mededelingen
B&W voorstel: Dekkingsĩmplementátiekosten
hulp bij het huishouden 2019y
Schríftelijk te beantwoordp&waar de extra
kosten in zitten.
Z \
En de commissie op/fe hoogte te houden of 22
april haalbaar is als startdatum.
Rondvraag
Of de stijging van jeugdzorg, door problemen
thuis, ook in Beuningen merkbaar is.

Wethouder Van
Teffelen

Wethouder Van
Teffelen

Toezeggingen vanuit de Raad
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Gemeente

#

Beuningen

4 december 2018

Unaniem aangenomen motie Roze dag in
Beuningen (INI8.07678)

De contactpersoon vanuit de gemeente heeft een aantal
keer contact gezocht met initiatiefnemer. Het is tot nu
toe niet gelukt om een afspraak in te plannen. Er is nog
geen reactie van initiatiefnemer op een nieuw voorstel
voor een datum, (zie brief UI19.02316 van 26 maart
2019)

4 december 2018

Unaniem aangenomen motie Beweegplek in de
Uiterwaarden. (IN18.07680)

De stichting heeft veel voorbereidend werk gedaan. Het
idee is al afgestemd met het Dijkmagazijn, Provincie en
Stichting Landschapsbeheer Gelderland en het ontwerp
is uitgewerkt. De wens is om een beweegplek in de
uiterwaarde buitendijks te realiseren. Dit is een
gevoelig gebied; een zogenoemd natura 2000 gebied.
Hierdoor moeten in ieder geval het Waterschap en
wellicht ook Rijkswaterstaat en de Provincie
toestemming voor de beweegplek geven. De stichting
heeft gesprekken gevoerd met het Waterschap. Helaas
gaat een beweegplek op de plaats die zij voor ogen
hebben niet lukken. De reden daarvan is dat de kleilaag
te dun is om verantwoord de palen daarin op
natuurlijke wijze (drillen) te verankeren. Dit betekent
dat er gezocht wordt naar een andere locatie, (zie brief
UI19.02316 van 26 maart 2019)
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