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Aanwezig:

D e vo orzitter
De raadsgriffier

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

College
: P.J.M. de Klein
(BN&M)
: H. Plaizier
(WD)
: W.H.M. van
Teffelen (CDA)

Afwezig:

Agenda
punt

De leden:

H.G.M. van Aalten (BN&M)
P. Ahsmann (D66)
N.P.J. Bannink (BN&M)
R. Brouwers (PvdA)
R. M.M. Dahlmans (SP)
E.L.M. van Ewijk (BN&MO
A.F. Jacobs (PvdA)
K.C. Janssen-v.d. Heuvel (WD)
G.W.J. Jeurissen (BN&M)
S. J. de Lange (BN&M)
J.M.S. Swartjes (SP)
E. Toebes-Asik (SP)

Regjir.

ínhoud

Voorstel

01

Opening

02

Spreekrecht burgers niet geagendeerde
onderwerpen.
Agenda commissie Samenleving 13 juni Stel de agenda vast.
2019.

03

BW19.00274

04

atl9001128,
bbl9.00056,
IN19.03823

Raadsvoorstel Beleid peuteropvang en
voor- en vroegschoolse educatie 20202023

A. A. Mentink (CDA)
W.G. Oor-Jansen (D66)
D.F. Preijers (CDA)
T.M.M. Rutten-Lemm (CDA)
D.WAC. Schaftenaar (CDA)
F.M.A. van Sommeren (GL)
M.H.M. Stevens (BN&M)
B. J.M. Wenting (GL)
I. Vermeulen (D66)

EAW. Rengers (WD)
T. Schoutsen (GL)

Besluit
De voorzitter opent de vergadering om
19.30 uur.
Er zijn geen insprekers.
Besluit:
Conform voorstel.

Zie videoverslag.
De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren over Besluit:
vervolg (terugkomen in commissie,
Het voorstel kan als hamerstuk naar de
bespreekstuk/hamerstuk raad).
raad van 25 juni 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
Diverse commissieleden stellen vragen.
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

05

bbl9.00044,
INT19.0356,
INT19.0357

Zie videoverslag.
Raadsvoorstel regionale samenwerking De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren over Besluit:
Maatschappelijke Opvang.
vervolg (terugkomen in commissie,
Het voorstel kan als bespreekstuk naar
bespreekstuk/hamerstuk raad).
de raad van 25 juni 2019.

Voorstel

Besluit

Opmerkingen/toezeggingen:
Diverse commissieleden stellen vragen.
De wethouder zegt toe schríftelijk te
reageren op:
- inzichtelijk te maken hoeveel mensen
uit gemeente Beuningen gebruik
maken van de Maatschappelijke
Opvang en mogelijkheden voor opvang
van jongeren onder de 23 jaar.
- risico’s bij de op te stellen
overeenkomst(o.a. termijn van de
overeenkomst).

06
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atl9000793,
atl9000795,
atl9000796,
atl9000797,
atl9000798,
atl9001117,
atl9001119,
atl9001120,
atl9001121,
atl9001122,
atl9001123,
atl9001124,
atl9001125,
atl9001126,
atl9001134,
bbl9.00009,
bbl9.00048,

A.GGD (ab)
al Raadsvoorstel GGD Gelderland ZuidZienswwijzen Jaarrekening 2018,
begroting 2020 en
bouwstenennotitie2020-2023
(bbl9.00063)

Zie videoverslag.
De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren over Besluit:
vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad) van:
Raadsvoorstel GGD Gelderland Zuid- Raadsvoorstel GGD Gelderland Zuid- Zienswijzen
Jaarrekening 2018, begroting 2020 en bouwstenennotie
2020-2023

B Werkbedrijf (ab)
bl Raadsvoostel zienswijze
-Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2020 en
ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken jaarstukken 2018 MGR
2018 MGR (bbl9.00009)
-Raadsvoorstel meerjarenbegroting 2020-2023 BVO
C MGR (bestuurscommissie Werk)
DRAN (bbl9.00048)
D BVO-DRAN
dl. Raadsvoorstel meerjarenbegroting
2020-2023 BVO DRAN (bbl9.00048)

Zienswijzen Jaarrekening 2018,
begroting2020 en bouwstenennotie
2020-2023: Het voorstel kan als
hamerstuk naar de raad van 25 juni
2019.

Raadsvoorstel zienswijze
ontwerpbegroting2020 en jaarstukken
2018MGR. Het voorstel kan als
hamerstuk naar de raad van 25 juni
2019.

Raadsvoorstel meerjarenbegroting
2020-2023BVO DRAN (bbl9.00048):

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

bbl9.00063,
IN19.02813,
UI19.03955,
UI19.03956,
UI19.03999,
Uİİ9.04000,
UI19.04064,
UI19.04226

07

atl9001225,
atl9001226,
atl9001227,
BW19.00273

08

09
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atl9001005,
bbl9.00033,
bbl9.00104,
IN19.02478,
SC19.01616,
UI19.03752,
UI19.04112,
UI19.04145,

Besluit
Het voorstel kan als hamerstuk naar de
raad van 25 juni 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
Raadsvoorstel GGD Gelderland ZuidZienswijzen.
Wethouder Van Teffelen antwoordt op
de vraag over de taken van de
gezondheidsmakelaar.

Besluitenlijst van de commissie
Samenleving van 6 mei 2019

Stel de besluitenlijst vast.

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

Neem kennis van de informatie.

Ingekomen stukken en mededelingen
A B&W-voorstel Raadsplanning 2e
halfjaar 2019
B B&W-voorstel Raadslplanning 2e
kwartaal 2019
C brief van B&W inzake
cliëntervaringsonderzoek WMO
D Jaarplan 2019 van de Cliëntenraad

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel, waarbij de lijst met
toezeggingen wordt doorgelopen.

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder Van Teffelen vertelt over
een bezoek aan de kledingbank in
Dodewaard (t.b.v. merkkleding voor
jongeren die meedoen aan het
Kindpakket)
Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:

-Briefvan B&Winzake
cliëntervaringsonderzoek WMO.
Wethouder Van Teffelen neemt
"onafhankelijke cliëntondersteuning”

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

UI19.04336,
UI19.04364

Beuningen
E brief van B&W inzake beantwoording
vragen verwarde personen
F brief van B&W inzake
beantwoording schríftelijke vragen nav
presentatie verwarde personen
G Brief van B&W beantwoording
vragen commissievergadering over
leerplicht 2017 - 2018
E Beantwoording vragen verwarde
personen
F Beantwoording schríftelijke vragen
na. presentatie verwarde personen

- Brief van B&W met beantwoording
schríftelijke vragen over verwarde
personen
-Beantwoording vragen PvdA over
verwarde personen-Schriftelijke vragen
over verwarde personen-Vragen PvdA
nav presentatie verwarde personen
schriftelijke vraag aan raad naar
aanleiding deelsessie Personen met
verward gedrag

Voorstel

Besluit
mee als vraagstuk bij de
beleidsvoorbereiding.
Mevrouw Wentink en de heer
Schaftenaar stellen vragen.

-Jaarplan 2019 van de Cliëntenraad
Beuningen
Diverse commissieleden geven
complimenten over het plan en stellen
vragen en de fractie D66 wil graag op
de hoogte gehouden worden over het
congres over participatie.

-Beantwoording vragen PvdA over
verwarde personenDe heer Brouwer stelt enkele
vervolgvragen waarvan wethouder Van
Teffelen laat weten deze schríftelijk te
gaan beantwoorden.

Briefcliëntenraadinz. posten sociaal
domein op de jaarrekening 2018
De heren Schaftenaar en Ahsmann
stellen enkele vragen over de brief.
Zie videoverslag.

-Beantwoording vragen
commissievergadering over leerplicht
2017-2018
10
11
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Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde
Rondvraag

Mevrouw Wenting en de heer Ahsmann
informeren naar de visie van het

Agenda
punt

Regjir.

ínhoud

Voorstel

Besluit
college op het ontstaan van een
voortgezet onderwijs-school in
Beuningen. De heer Ahsmann
informeert naar de mening van andere
fracties en er ontstaat een gesprek
hierover.

12

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

Sluiting

Aldus vastgesteld in dejteFgatìering van decĉľmmissie Samenleving van 9 september 2019.
De griffier,.

ToezeggĮngen/epi
Datum vergadering

4 september 2017

de voo.

Onderwerp

Datum afdoen en
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 commissieíieźetoezegging nog
opgepakt zien door het coWegpy^
24/9: Q1 2019 komt erpťrňcompleet overzicht en anders
een rapportage, y'
25/2 Eemeftern bureau is aangetrokken voor de tot
standjřčnning 1HP
lļ^fér'Ohderwerp is opgenomen in de raadsplanning.

4 december 2017
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Aanbieden van de lokale uitwerking van
beleidsnota Beschermd wonen en
maatschappelijke opvang in de vorm van
raadsvo orstel (len)

Wethouder van
Teffelen

İJİ 1VU111L L-L.il l1 UUl blCl 11UUI UC 1 LI LI LI UVC1
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11/06: Na het reces biedt het college een integraal

V till

įŵ

Gemeente

jey-

Ą

LEUNINGEN

voorstel aan t.b.v. beschermd wonen en
maatschappelijke opvang.

Vragen over Hulp bijhet Huishouden:
22 oktober 2018

28 januari 2019

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.
\

Wethouder Van
Teffelen

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

11/06: In een commissievergadering direct na het
zomerreces wordt een presentatie gegeven.
27/08: op voorstel van het college heeft agendacie
ingestemd met uitstel van dit onderwerp.

BVO-DRAN

Wethouder Plaizier

6 mei 2019:
De vraag zal nog worden beantwoord welke
lokale/gemeentelijke knoppen er zijn.

Wethouder Plaizier

Vragen zijn-beantwoord via brief 3 ju-ni-2019.
(UI19.04364)

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.
6 mei 2019
Ahsmann stelt dat de trend over voortijdige
schoolverlaters toegroeid naar het land

noo

.

ij

l.We blijven onder het landeìtfk-gemiddeld wat uitval
uuj^ui^ uui/i
iu luwi mvvi umuwMim*v*u u V LI LL gwVClli
-Er-is-nog-geen toelichting te geven over waarom deze
b

een dalende trend.
p 1 UILLLLil V uil İ1LL 1 LL1Uliuul 1111»ILipUllt

is uit hot-MBO-en-dat-alle leerlingen 18+ zijn. Een
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Gemeente

Beuningen

aanleiding is de algemene situatie. Na 18 jaar eindigt do

jongeren vanuit do RMC-wetgeving;-maar hierbij moeten
we uitgaan van de 'welwillendheid' van de jongere. Er
wordt landelijk onderzocht waar de stijging vandaan
'
komt.

Z.Welke projecten lopen er nu?
Voor leerplicht loopt hot M@Zb-projeet-(-Medische
Advisering-Ziekgemelde Leerling). Het is een landelijke
aanpak-,-ontwikkeld door de GGD en scholen. M@ZL is
een project om ziekteverzuim vroegtijdig te signalerenen-te-begeleiden-Ziek-meldingen van leerlingen worden
onderzocht, zodat onerzijds-het-verzuim-wordt beperkt
en-anderzijds-vroegtijdige signalering van ernstiger
problematiek plaatsvindt. Mot deze methode wor-den-ookzieke thuiszittors in beeld gebr-aeht-waar-bij-gekeken
moet worden welk traject het-best-passend is. Daarnaast
is en blijft de MAS-(-Met-hodische-Aanpak Schoolverzuim)
Hļ-ontwikkeling. Dit is een preventieve aanpak.
6 mei 2019

Rapportage discriminatie 2018 van bureau
iederlgelijk Gelderland Zuid
Verzoek vanuit de commissie om het bureau
iederlgelijk Gelderland Zuid een keer uitnodigen
om een toelichting te geven op hun werk.

25 maart 2019

Raadsvoorstel deelname Vervoersorganisatie
Arnhem Nijmegen:
Mw. Ramackers zegt toe de commissieleden via
raadsinformatiebrieven op de hoogte te houden

Griffie

27/8: onderwerp is opgenomen op groslijst van
onderwerpen en zal worden ingepland via de
agendacommissie.

Gemeente

13 juni 2019

van de kaders van het bestek.
Raadsvoorstel-r-egionale-samenwerking
Maatschappelijke-Qpvang
De vragen van de commissieleden worden

Beuningen

Beantwoording via brief van 20 juni 2019 (UI19.05351)
■Teffelcn

Gegevens-over herkomst
Om deze algcmono voorzicni-ng-zo-laagdrempelig
mogelijk toegankelijk-te houden, worden alleen de
ffltfrimaal-Boodzakelijke gegevens (zoals-geboortedatum,
modischo gegevens) geregistreerd. Daarnaast is hot ook
zo dat gegevens van gemeentevan herkomst vaak niet
bekend zijn omdat-mensen al jarenlang tijdelijk op
verschillende adressen (familie, vriondon) verblijven, op
straat zwerven of vanuit detentie of een-kliniek komen.
Beze-vraag kan daarom niet-beantwoord-worden.

Aangezien het regelen-van Maatschappelijke Opvang
vanuit do Wmo 2015 een wettelijke verplichting is, is
hier geen termijn aan verbonden
■Er-zijn-dus geen wettelijke termijnen als-het-gaat om de
organisatie en financiering van-r-egionale voorzieningen,
de Wet kent wel verplichting tot samenwerking-Artikel
2.6.1 van-de-Wmo verplicht gemeenten om mot-elkaar
doelmatige-oitvoering van de taken gewenst is.

Maatschappelijke Opvang voor-jongeren
Binnen gemeente Nijmegen bestaat opvanglocatie Vinco
{Ubbergseweg 172) voor jongeren tussen 18-23 jaar. Hot
betreft een oaehtopvang met 10 plekk-en-Deze-opvang is
bedoeld voor zwerfjongeren die veelal te maken hebben
met-diverse sociaal-maatschappelijke problemen,

8
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Gemeente

Beuningen

psychische problemen en verslavingsproblemen.
Toezeggingen vanuit de Raad
4 december 2018
Unaniem aangenomen motie Roze dag in
Beuningen (IN18.07678)

4 december 2018

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

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)
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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0

LEUNINGEN
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