Gemeente

Beuningen

Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Samenleving d.d. 28 januari 2019
Kenmerk : BW19.00104
Kenmerkcode :

|||l||||||||í|||||ni|l||lllllllllllllllllllllll

Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier
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E.J. van Boekel (CDA)
J.G.M. Bril (GL)
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ínhoud

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen.
Agenda vergadering commissie
Samenleving 28 januari 2018.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van de commissie

Stel de agenda vast.

Stel de besluitenlijst vast.

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

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

Samenleving van 17 december 2018.
Opmerkingen/toezeggingen:
- De lijst met toezeggingen wordt
doorgesproken.

Informatieverstrekking uit college
van burgemeester en wethouders.
- Decentralisatie beschermd wonen/
maatschappelijke opvang GGZ
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Neem kennis van de informatie.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder Van Teffelen vertelt dat
er informatie zal worden verstrekt
aan 17-jarigen wat veranderd als zij
18 jaar worden, bijvoorbeeld in het
kader van Jeugdzorg conform het
verzoek van de fractie BN&M.
Wethouder Van Teffelen stelt voor
dat de commissie een presentatie
krijgt over de stand van zaken m.b.t.
burgerbetrokkenheid.
Wethouder Van Teffelen stelt voor in
de commissie van 25 februari een
presentatie te verzorgen over de
monitoring van het sociaal domein.
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atl9000067,
BW18.00727,
IN18.08095,

Ingekomen stukken en mededelingen Neem kennis van de ingekomen stukken en
-Raadsplanning februari t/m juni
mededelingen.
2019.-Informatie over het proces

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

UI18.08548,
UI18.09016

arbeidsmarktbeleid-Schriftelijke
vraag SP over bijzondere bijstand
computer bij schuldbemiddelingSchriftelijke vraag SP
schuldhulpverlening
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atl8003598,
atl8003599,
IN18.08068,
IN19.00278,
IN19.00576,
UI18.08848,
UI19.00111

a. GGD (ab) -Agenda en annotatie
AB Gelderland Zuid 13-12-2018Kaderbrief 2020 GGD GZb. Werkbedrijf (ab) -Zienswijze
kaders begroting 2020- 2023
c. MGR (bestuurscommissie Werk)
d. BVO-DRAN- Brief van B&W over
besluitvorming doelgroepenvervoer.Informatie publiekscampagne
huiselijk geweld en

Besluit
Opmerkingen/toezeggingen:
Schríftelijke vraag SP over bijzondere
bijstand
De heer Swartjes stelt dat hij graag
in de raadsvergadering van 12 maart
zijn vragen mondeling beantwoord
wil hebben.
Zie het videoverslag.
-

Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde
Rondvraag

007

009

Voorstel

Wethouder Van Teffelen neemt de
suggestie van de heer Swartjes over
om te kijken welke informatie kan
worden verstrekt om te infomeren
wat de effecten zijn op een eventuele
korting op toeslagen als
bijstandsgerechtigden gaan
bijverdienen.

Neem kennis van de informatie

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Kaderbrief2020
Wethouder Van Teffelen stelt voor
dat mw. Duerink-Dekker haar
bijdrage opnieuw aan de orde stelt
als de GGD langskomt in cie.
Mevrouw Van Aalten stelt vragen

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud
kindermishandeling-Antwoorden
vragen conceptverslag AB GGD van
04/10/2018

Voorstel

Besluit
over (een verwachte toename van)
meldingen Veilig Thuis, waarbij de
heren Schaftenaar, Stevens, Swartjes
en Ahsmann vervolgvragen stellen.
Werkbedrijf (ab) -Zienswijze kaders
begroting 2020- 2023
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 de
raad hierover te laten besluiten,
waarbij dan geldt dat de
zienswijzebrief verstuurd kan
worden (bij positief advies van de
commissies) onder voorbehoud van
goedkeuring van de gemeenteraad.

OIO

Deelsessie: Jeugd Veilig Verder en rol
Regionaal Ondersteuningsbureau
Wmo 8c Jeugdhulp (ROB)

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder Van Teffelen corrigeert
de uitnodigingstekst in de zin dat
Jeugd Veilig Verder vanzelfsprekend
niet mede namens de 3 andere
gecertificeerde instellingen spreekt
maar alleen de eigen organisatie
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Besluit

Voorstel

vertegenwoordigd.
Dhr. Hersbach, mw. Van Vught
(Jeugd Veilig Verder),
Dhr. Hack (ROB) en mw. Peeters
(ambt. Ondersteuning) geven een
presentatie en diverse
commissieleden stellen vragen.
De sheets zijn als bijlage toegevoegd.

011

Bijlage:
1.

Zie het videoverslag.
De voorzitter sluit de vergadering om
21.55 uur.

Sluiting

Presentatie Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (atl9000485)

Aldus vastgesteld,İFrdé vergad'êring van de commissie Samenleving van 25 februari 2019.

de voor:

Toezeggingen
Datum vergadering

4 september 2017
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Onderwerp

Datum afdoemea-'
door wie:

Eventuele
opmerkingen

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

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

Beuningen

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.

Wethouder Van
Teffelen

Wethouder Van
Teffelen

30/äť

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.

Wethouder Van
Teffelen

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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te vullen.
Wethouder van
Teffelen

Beantwoording volgt in oktober.
29/1/2019: raadsvoorstel volgt in maart.
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20 nov. 2018:
in hoeverre in dit voorstel een voorbehoud
epgenemen-had moeten worden dat de raad de
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het-sociaal domein.
budgetten ten opzichte-van vorig jaar. De
begrotingsraad, daarmee wordt er niet voorbij gegaan
aan het budgctrccht-van de raad. Na afloop (dus begin
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eventueel verrekening plaats.
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voorzitter haar vragen en verwonderpunten
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■19 november 201-8

Raadsvoorstel Beleidsnotitie Sociaal Domein
2018 2022.

Wethouder Van
Tcffclen

d-e-opmerkingen-van de cliëntenraad te
verwerken,

2018 schríftelijk te rcagcrcn-via-de griffier
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behandeling doorschuiven naar de raad van 15

Veilig Thuis 2018.-

19 november 2018

ĩeffelen

deadline) waarbij de zin over overhead
aangescherpt dient te worden.
MGR (bestuurscommissie Werk)aanbiedingsbrief derde kwartaalrapportage MGR

28/01/2019: De commissie spreekt af dat er een
bijeenkomst wordt georganiseerd met het werkbedrijf

7

Gemeente

2018)

19 november 2018

17 december 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
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

Beuningen

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.

Wethouder Plaizier

Wethouder Van
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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.

Gemeente įSĽřį Beuningen

17 december 2018

17 december 2018

17 december 2018

17 december 2018

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.)
BVODRAN
Beantwoorden vraag over “indexatiecijfers en
een verhoging van tarieven (zie agendapunt 7d).
Het college wil de ROB/gecertificeerde
instellingen uitnodigen om in feb/maart een
presentatie te geven over “ het borgen van de
veiligheid van de
kwetsbare groep van kinderen die te maken
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 schríftelijk stellen.

Teffelen

Wethouder Van
Teffelen

Wethouder Plaizier

Wethouder van
Teffelen

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?

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

28/01/2019: De commissie spreekt af dat er een
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maar meer om kwalitatief oordeel van het
college in hoeverre dit een goede maat is voor de
cliënten van het werkbedrijf.

17 december 2018

Rondvraag
Be-heer-Schaftcnaar over een-nationaal
sport-akk-oord waarbij wethouder Van-Teffelen
zal laten-weten of er elementen in zitten die voor
Bcuningcn relevant zijn.

-1-7-deeembcr 2018

Rondvraag
De -heer-Ahsmann vertelt dat volgend-jaar-het
75-jarige-j nbheum is van de bevrijding van
Beuningen en hij verzoekt het college-om-apar-t
bij dit-moment stil te staan. Wethouder-Van
Teffelen zal hierover in de volgende vergadering
terugmelden
Rondvraag
Burger-kracht-en-eentraal en de opmerkingen-van
deze groep over informatievoorziening op de
websiter

17 december 2018

17 december 2018

Be-heer-Swartjes wil in dit kader graag-een
schriftelijke-terugkoppeling over de problemen
om online een uitkering-a-an-te-vragern
Wethouder Van Teffelen- zegt toe hierop terug te
komerb
Rondvraag
Mevrouw Van Sommeren stelt dat GL in de raad

Wethouáer-van
Tcffclcn

Teffelen

'ìźr-ÚÛ
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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.
2870V20Į9:-mondeling beantwoord.

28/01/2019: wordt invulling-aan-gegeven-, mogclijk in
regionaal verband.

Wethouder van
Tcffclcn

28/01/2019: de -1 weken termijn is per-heden
afgeschaft en de informatie hierover-zal-vanaf
29/02/01 op de site worden aangepast.

Wethouder van
Teffelen

Schríftelijke vraag mw. Van Sommeren 21/12:
Ik heb u in de raad van 4 dec. Gevraagd wat de
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van 4 dec. heeft gevraagd welke rapportage het
college gaat aanbieden om het sociaal domein te
monitoren. Haar vraag is niet afdoende
beatwoord en zij zal schriftelijk haar vragen
verduidelijken
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controlerende taak van de raad kan zijn i.z. Het sociaal
domein ook D66 stelde deze vraag. Bij het terugkijken
van de raad en het bespreken 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 worden en dat er zo weinig mogelijk
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? Of 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 doelen geformuleerd zijn en er geen
tijdspad bekend is? Misschien kunt u dit met uw
college nog eens bespreken en ons van schriftelijk
antwoord voorzien.
28/01/2019: Wethouder Van Teffelen stelt voor in de
commissie van 25 februari een presentatie te verzorgen
over de monitoring van het sociaal domein. Na deze
bijeenkomst kan de toezegging worden geschrapt.

28 januari 2019

Werkbedrijf (ab)
-Zienswijze kaders begroting 2020- 2023
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 de raad hierover te laten
besluiten, waarbij dan geldt dat de____________

Wethouder Van
Teffelen
'Z.c?"'
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28 januari 2019

zienswijzebrief 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/agendacommi
ssie

Wethouder Van Teffelen stelt voor in de
commissie van 25 februari een presentatie te
verzorgen over de monitoring van het sociaal
domein
Toezeggingen vanuit de Raad
4 december 2018
Unaniem aangenomen motie Roze dag in
Beuningen (INI8.07678)
4 december 2018
Unaniem aangenomen motie Beweegplek in de
Uiterwaarden. (IN18.07680)
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