Besluitenlijst Sociale leefomgeving van 10 juni 2014
1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Aanwezig zijn de dames
Sonmezer, Catsburg, Greve, Nijhof, Wemmers, Stolk, Koene, Mous en Hendrickx (wnd.
commissiegriffier) en de heren van Verk, Husen, van der Zee, Hofman, Schuiten, Rovers,
Meijer, Boersma en Kelholt (voorzitter). Namens het college zijn de wethouders van der
Linden en van de Burgt (gedeeltelijk) aanwezig. Ambtelijke ondersteuning: de heer
Oosterhof.
De commissie stemt in met het voorstel van de voorzitter om een mededeling van
wethouder van der Burgt over de invlechting van de GR Drechtwerk toe te voegen aan
de agenda (voorafgaand aan agendapunt 6). Hiermee wordt de agenda gewijzigd
vastgesteld.
Naar aanleiding van de agenda vraagt de heer van Verk waarom de gevraagde
onderzoeksrapporten betreffende de Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) voor de raad
nog niet beschikbaar zijn. De wethouder licht toe waarom dit het geval is. Hij zegt toe te
zullen bevorderen dat alle informatie die beschikbaar is en belangrijk wordt gevonden
voor de raadsbehandeling van de begroting DGJ - desnoods via een geheime bijage naar de raad toe komt.

2

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 20 mei 2014
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Nieuwe behandelvoorstellen (Zie bijlage)

4

Voorbereiden agenda adviescommissie van 9 september 2014
Besluit
De commissie besluit het WMO beleidsplan en het initiatiefvoorstel van BVD over
dierenwelzijn te agenderen voor de commissie van 9 september 2014. Het
ondernemersfonds wordt vooralsnog niet geagendeerd. De commissie besluit het advies
van het college af te wachten alvorens een besluit over agendering ervan te nemen.

STUKKEN TER BESPREKING
5

Vaststellen Sturingsnotitie Jeugdhulp ZHZ, instemmen met de tweede vervolg
bestuursopdracht en de benodigde middelen beschikbaar stellen (1289152)
Besluit
Twee medewerkers van Bureau Jeugdzorg spreken in. Zij verwoorden de grote zorg
onder de medewerkers van BJZ. Er is behoefte aan duidelijkheid, zowel aan de
hulpbehoevenden als aan de medewerkers. Naar aanleiding van hun signalen over
onder meer werkdruk, continuiteit van de zorg, oplopende wachttijden en onzekerheid
over baangarantie zegt de wethouder toe in een nader te plannen gesprek met de
insprekers terug te komen op de signalen die zij hebben afgegeven. Tijdens de
inhoudelijke behandeling van de sturingsnotitie noemen meerdere fracties de ICT keten
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als mogelijk riscio, worden veel vragen gesteld over de balans tussen slagkracht en grip,
over harde en zachte control en worden opmerkingen gemaakt over het belang van het
voldoende en tijdig in positie brengen van de raad, zodat daadwerkelijk invloed kan
worden uitgeoefend. Ook wordt stilgestaan bij de vraag welke indicatoren bepalend zijn
om te kunnen meten of aan kaders wordt voldaan. De wethouder geeft aan een
benen-op-tafel sessie te zullen organiseren. De adviescommissie adviseert het stuk als
hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2014.
6

Vaststellen Verordening leerlingenvervoer (1284725)
Besluit
De commissie besluit de bespreking van de verordening af te voeren van de agenda en
de raad te adviseren de verordening te bespreken in de middagraad van 24 juni 2014.
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Nieuwe behandelvoorstellen
Behandelsuggesties verstrekt t/m 5 juni 2014
a

Raadsinformatiebrief over stand van zaken schoolzwemmen (1286218)
Besluit
Op verzoek van de fractie van D66 besluit de commissie de raadsinformatiebrief te
agenderen voor de adviescommissie van 9 september 2014. De discussie zich zal
richten op de vraag of en zo ja hoe we verder gaan met gesubsidieerd
schoolzwemmen.

b

Raadsinformatiebrief over het Energiehuis (1282952)
Besluit
De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de
raadsvergadering van 24 juni 2014.

c

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk: brief over de Wet Markt en
Overheid die op 01-07-2014 van kracht wordt (1282509)
Besluit
De commissie neemt genoegen met het antwoord van wethouder van der Linden
dat de wethouder Financi&euml;n werkt aan een overall notitie voor de raad.

d

Brief van een betrokken ouder over nieuwe regeling voor het leerlingenvervoer
(1293558)
Besluit
De commissie besluit de brief te betrekken bij de bespreking van de vaststelling
verordening Leerlingenvervoer en de brief ter afhandeling door te geleiden naar
het college. Omdat de bespreking van de verordening in de commissie Sociaal van
10 juni 2014 is afgevoerd van de agenda, wordt het onderwerp inclusief de brief
geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 juni 2014.

e

Brief van Platform Binnenstadsmanagement over ondernemersfonds Binnenstad
(1293285)
Besluit
De commissie besluit het advies van het college af te wachten alvorens een besluit
te nemen over agendering van het advies.

f

Raadsinformatiebrief over uitvoering project De Holland (1292966)
Besluit
De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de
raadsvergadering van 24 juni 2014.

g

Brief van Stichting Bureaus Jeugdzorg: Zorgen om de Jeugdzorg (1292875)
Besluit
De commissie besluit de brief te betrekken bij de bespreking van de Sturingsnotitie
Jeugdhulp ZHZ op 10 juni 2014.

h

Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over bezuinigingen
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bewegingsonderwijs OPOD (1292150)
Besluit
De commissie besluit de vragen voor beantwoording door te geleiden naar het
college van burgemeester en wethouders.
i
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Johan de Witt gymnasium: voorlopig vastgestelde jaarrekening 2013 met
toelichting plus het vastgestelde bestuursverslag 2013 (1289736)
Besluit
De commissie besluit dit stuk voor advies door te geleiden naar het college van
burgemeester en wethouders.

