Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Samenleving d.d. 10 februari 2020
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M.H.M. Stevens (BN&M)
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E.L.M. van Ewijk (BN&M)
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D.F. Preijers (CDA)
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E. Toebes-Asik (SP)
I. Vermeulen (D66

Agendapunt
01

De voorzitter
De raadsgriffier

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

College

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

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Opening

02
03

De leden :

BW20.00011

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen.
Agenda commissie Samenleving d.d.
10 februari 2020

Besluit
De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Stel de agenda vast.

Besluit:
Conform voorstel.
Zie videoverslag

1

Agendapunt
04

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Presentatie Regionaal
Neem kennis van de presentatie.
Ondersteuningsbureau over inrichting
Sociaal Domein en rolinvulling

Besluit
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder Van Teffelen introduceert
het onderwerp en stelt de personen
voor die een deel van de presentatie
gaan verzorgen, te weten, Michiel
Rademaken, Bas Linders, Germa van
Hulst. Allen werkzaam bij het
Regionaal, ondersteuningsbureau
maatstchappelijke ondersteuning en
jeugdzorg (ROB).
-Wethouder Van Teffelen laat weten
dat er een stijging van kosten is en dat
er op dit moment een analyse van
deze stijging plaatsvindt.

05

at20000074,
bb20.00027

Raadsvoorstel Eerste wijziging
Mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren over
Verordening maatschappelijke
vervolg (terugkomen in commissie,
ondersteuning en jeugdhulp gemeente bespreekstuk/hamerstuk raad).
Beuningen 2020

Zie videoverslag.
Besluit:
Hamerstuk voor de raad van 3 maart
2020.
Zie videoverslag.

06

06a

Bespreking van en advisering over
verbonden partijen
at20000043,
at20000044,

GGD (algemeen bestuur)

Mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren over
vervolg (terugkomen in commissie,

1. Raadsvoorstel Aanpassing
gemeenschappelijke regeling GGD

2

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit

at20000055,
at20000085,
at20000086,
bb20.00015,
bb20.00042,
IN20.00585,
UI20.00374,
UI20.00595

1. Raadsvoorstel Aanpassing
gemeenschappelijke regeling GGD
Gelderland Zuid per 1-1-2020
2. Raadsvoorstel zienswijze concept
Meerjarenstrategie van de GGD
Gelderland Zuid 2020-2023
3. Afschriftbrieven inzake
Coronavirus

bespreekstuk/hamerstuk raad).

Gelderland Zuid per 1-1-2020
Besluit:
Bespreekpunt voor de raad van 3
maart 2020.
Opmerkingen/toezeggingen:
De heer Brouwer geeft aan dat wat
zijn fractie betreft de werking van
artikel 9 wordt opgeschort, waarbij de
wethouder toezegt om de
overwegingen bij dit artikel aan de
raad mee te sturen.
Er vindt een discussie plaats over de
status van de agenda en stukken van
het dagelijks bestuur en de
aanbeveling van de rekenkamer
hierover.
∞∞∞∞∞
2. Raadsvoorstel zienswijze concept
Meerjarenstrategie van de GGD
Gelderland Zuid 2020-2023

Besluit:
Hamerstuk voor de raad van 3 maart.
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
Afschriftbrieven inzake Coronavirus
De heer Brouwer stelt enige vragen
over mogelijke quarantaine-plaatsing
en de wethouder stelt voor om de
vragen te parkeren tot er in onze
regio sprake is van een eventuele
besmetting.
zie videoverslag.

06b

IN20.00478

MGR (bestuurscommissie werk)
1. Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Neem kennis van de informatie

Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Nieuwsflits Arbeidsmarkt:
Mw. Meijer vraagt nadere duiding
over de grote mate van werkloosheid
in sommige sectoren, vooral op het
terrein van zorg en welzijn. De
wethouder zal schriftelijk reageren.

06c

UI19.10561

BVO-DRAN
1.Reactie op de Kaderbrief BVO DRAN
2021

Neem kennis van de informatie

Zie videoverlag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Mw. Meijer vraagt naar de
klachtenafhandeling en uit haar
zorgen over de klachten. De
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
wethouder zal schriftelijk reageren op
de werking/tevredenheid van het
klachtenprogramma smile. Het college
heeft een brief over dit onderwerp en
deze zal worden geagendeerd.

06d

07

UI20.01089

at20000057,
at20000059,
BW20.00007

Werkbedrijf (ab)
1. Beantwoording vragen
dienstverleningsovereenkomst
WerkBedrijf
Besluitenlijst commissie Samenleving
d.d. 13 januari 2020

Neem kennis van de informatie.

Zie videoverslag
Besluit:
Conform voorstel.

Stel de besluitenlijst vast

Zie videoverslag
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
De voorzitter neemt de actielijst door.

08

Informatieverstrekking uit college van Neem kennis van de infomatie
burgemeester en wethouders.

Zie videoverslag
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder Van Teffelen laat weten
dat er een bijeenkomst was over
burgerbetrokkenheid in het
provinciehuis.

09

Ingekomen stukken en mededelingen

Zie videoverslag
Er zijn geen ingekomen stukken en
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Agendapunt
10

Reg.nr.

Inhoud

11

Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde
Rondvraag

12

Sluiting

Bijlage:
1.

Voorstel

Besluit
mededelingen
De heer Swartjes stelt een vraag over
de Groene Heuvels en zal deze stellen
in AZ.
Zie videoverslag.
De voorzitter sluit de vergadering om
21.40 uur

Presentatie Regionaal Ondersteuningsbureau over inrichting Sociaal Domein en rolinvulling (at20000264)

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Samenleving van 16 maart 2020.

De griffier,

de voorzitter,

6

Toezeggingen/opmerkingen
Datum vergadering
Onderwerp

6 mei 2019

9 september 2019

Rapportage discriminatie 2018 van bureau
ieder1gelijk Gelderland Zuid
Verzoek vanuit de commissie om het bureau
ieder1gelijk Gelderland Zuid een keer uitnodigen
om een toelichting te geven op hun werk.
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)

Datum afdoen en
door wie:

Eventuele
opmerkingen

Griffie

27 augustus 2019: onderwerp is opgenomen op de
groslijst van onderwerpen en zal worden ingepland via
de agendacommissie.

college

10 feb: gepland voor de commissie van 20 april.
7 oktober: wethouder Van Teffelen zegt toe dat hierbij de
lokale zaken ook worden meegenomen. Hierdoor kan de
toezegging van 4 december 2017 worden geschrapt.
Het plan van Aanpak Lokaal- en beschermend wonen
komt naar verwachting begin 2020.
3 december: planning is Q2 2020.
10 feb: na Q1 is het mogelijk om een presentatie te geven
over beschermend wonen.

2 december 2019

Verbonden partijen: GGD
Volgende onderwerpen mee te nemen in de op te
stellen zienwijze:
 Op welke wijze de GGD de regierol wil
vervullen;
 Kwantificeren van de risico’s bij het (niet)
uitvoeren van de toezicht Kinderopvang;
 In zijn algemeenheid meer kwantificeren van
benoemde risico’s (bv. Jeugdgezondheidszorg)

Wethouder Van
Teffelen

Cie 13 Jan: Wethouder Van Teffelen laat weten de
onderwerpen in andere zienswijzen mee te nemen:
*Regiorol: in de zienswijze meerjarenstrategie;
*Toezicht Kinderopvang: in de zienswijze op de
begroting;
* Risico’s Jgz: in de zienswijze meerjarenstrategie.
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13 jan 2020

13 jan 2020

B&W-voorstel 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?)
Brief van B&W inzake resultaten
klanttevredenheidsonderzoek Avan
Mw Meijer leest dat dat de klachtenafhandeling
nog steeds slecht is. Er staat ‘dit heeft de
aandacht”, maar de fractie wil concrete
maatregelen zien. College zal een schriftelijke
reactie geven.

Wethouder Van
Teffelen

Beantwoord via brief UI20.01089 van 6 februari 2020
10 feb: 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.

Wethouder Plaizier

Beantwoording via brief 10/2/20 (UI20.01063).
10 feb:
Brief komt volgende keer terug bij ingekomen stukken

10/2
De wethouder zal schriftelijk reageren op de
werking/tevredenheid van het
klachtenprogramma smile.
Toezeggingen Raad
24 september 2019

Huisvestingsplan Onderwijs IHP

Wethouder Plaizier

- Bij verhuizing van de Klavervier naar mfa ’t Hart
in Ewijk te kijken naar de veiligheid van de
toegangswegen;
- de raad te informeren m.b.t. de veiligheid van de
schoolwoningen van obs De Dromedaris;
- aan de raad, per locatie, een voorstel aan te
bieden ter besluitvorming.
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