Besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 14 februari 2017
1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter opent de vergadering, zonder mededelingen. Vanwege de grote
aanwezigheid van insprekers en externen gaan we direct van start met de
vragen aan het college en de inhoudelijke bespreekstukken, de agendapunten 8,
9, 10 en 11. Daarna zal de commissie de punten 2 t/m 7 behandelen.

2

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie d.d. 31 januari 2017
Besluit
De commissie heeft geen wijzigingen en stelt de lijst vast.

3

Nieuwe behandelvoorstellen (Zie bijlage)

4

Agenderingsverzoek presentatie over beschermd wonen bij raadsinformatiebrief
Besluit
De commissie (GroenLinks, CDA, SP) besluit het agenderingsverzoek om een
presentatie te honoreren, gezamenlijk met de raadsinformatiebrief en de
beantwoording art.40-vragen over hetzelfde onderwerp.

5

Agenda's 14 en 21 maart 2017
Besluit
De commissie stelt de agenda vast, met het onderwerp beschermd wonen als
extra agendapunt voor 14 maart en met de uitnodiging van de Jongerenraad als
onderdeel van de themabijeenkomst Jeugd op 21 maart (zie de nieuwe
behandelvoorstellen van 14 februari 2017).

6

Overzicht stand van zaken Moties
Besluit
De commissie besluit om M31A (Praathuis) nog niet af te voeren, in afwachting
van de beantwoording van vragen aan het college door GroenLinks (dd 24
januari).

Pagina 1

7

Overzicht stand van zaken Toezeggingen
Besluit
De commissie besluit om 161213/T4 (draaiorgel) nog niet af te voeren en
verzoekt de wethouder om informatie over de huidige stand van zaken. Is het
probleem nu opgelost of niet?
Fractie PvdA constateert een lange lijst toezeggingen en verzoekt het college om
hier daadwerkelijk gevolg aan te geven. Hierbij wil fractie graag ook duidelijkere
informatie over de wijze van afdoen. De ambtelijke opmerkingen zijn niet uniform,
niet altijd duidelijk en ook niet altijd - voor de raad - relevant.

8

Vragen aan het College
Besluit
Fractie CDA stelt vragen aan het college naar aanleiding van berichtgeving in het
AD over 'vergeten' mensen:
http://www.ad.nl/nieuws/vergeten-door-alles-en-iedereen~a384a13c/
http://www.ad.nl/nieuws/duizenden-mensen-in-nederland-totaal-geisoleerd~a044
f74e/
De fractie wil graag weten wat de verwachting van de wethouder is ten aanzien
van de situatie in Dordrecht. En of zij in de uitkomsten van dit project in
Rotterdam aanleiding ziet voor extra inzet in onze stad.
Fractie GroenLinks stelt over twee onderwerpen vragen aan het college:
- dinsdag 24 januari 2017 heeft GroenLinks vragen gesteld aan het college over
het Praathuis (dd 24 januari). Hier zijn nog geen antwoorden op gekomen.
Inmiddels begrijpen wij dat het Praathuis langer op hun locatie kan blijven. Via
sociale media lezen wij terug dat het Praathuis op twee locaties verder kan gaan
na 1 maart. Graag horen wij de huidige stand van zaken voor het Praathuis en
de antwoorden op de eerder gestelde vragen. De wethouder heeft inmiddels
laten weten op woensdag 15 februari een reactie sturen. De fractie verzoekt om
de beantwoording te sturen aan de gehele commissie.
- naar aanleiding van de publicatie Databoek Kinderen in Tel 2016 wil de fractie
vragen om dit rapport mee te nemen bij komende commissievergaderingen over
jeugd, armoede en Veilig Thuis.
Fractie BVD brengt het college in herinnering op 31 januari vragen gesteld te
hebben over cliëntondersteuning en pleegzorg. Een antwoord is nog niet
ontvangen. De fractie verzoekt het college om te beantwoorden voor de
eerstvolgende commissievergadering van 14 maart, richting de gehele
commissie.

STUKKEN TER BESPREKING
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9

Verzoek tot inspreken door mw. A. Kerkhof over problemen van hoogbegaafde
kinderen in het onderwijs (1733476)
Besluit
Mevrouw Kerkhof vertelt de commissie het verhaal van haar dochter, hoe deze
als hoogbegaafd kind van jongs af aan moeite had om het onderwijs te krijgen
dat bij haar past. Inmiddels heeft ze een geschikte vorm van onderwijs
gevonden.
Na de presentatie stellen commissieleden en de wethouder mevrouw Kerkhof
vragen, onder ander over het voorkomende verschil tussen onderzoeksresultaten
over een kind en het onderwijzersoordeel, de vraag hoe uniek deze casus is, en
het samenwerkingsverband passend onderwijs.

10

Raadsinformatiebrief over proces lokaal passend verbinden (1578698)
Besluit
De themabijeenkomst begint met een presentatie van verantwoordelijk
ambtenaar Bregje van der Heide en Yvette van Hoof, directeur
samenwerkingsverband passend onderwijs. De ouder-kindcoaches Alex Hollaar
en Miranda Droogendijk vullen aan, net als de coördinator sociaal team Centrum
Anne Scheening. Nadien stellen commissieleden hen vragen over de praktijk van
passend verbinden. Yvette van Hoof gaat ook nog in op het vorige agendapunt,
de presentatie over ervaringen met onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, en
de rol hierbij van het samenwerkingsverband.
De commissie besluit de raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te sturen
aan de raad.

11

Raadsinformatiebrief over actieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit
2016-2017 (1805356)
Besluit
De commissie besluit het onderwerp te bespreken op een nader te bepalen
moment; in beslotenheid, en eventueel gezamenlijk met andere onderwerpen.

12

Rondvraag
Besluit
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

13

Sluiting
Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.
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Nieuwe behandelvoorstellen
a

Kennisnemen van de informatie in raadsinformatiebrief betreffende
opvattingen over vangnetuitkering 2016 en kenbaar maken van eventuele
opvattingen (1877546)
Besluit
De commissie stemt in het met het raadsvoorstel en stuurt het als
hamerstuk naar de raad.
Wat betreft eventuele opvattingen over het gevoerde beleid; de commissie
sluit zich aan bij de analyse en maatregelen zoals geschetst in de eerdere
raadsinformatiebrief over de vangnetuitkering (MO/1756902, RIS 1845609,
dd 13 december 2016). De commissie agendeert geen apart inhoudelijk
debat over het beleid.

b

Instemmen met de begroting 2017 en kennis nemen van de
meerjarenbegroting 2017-2021 van Stichting Johan de Witt-gymnasium
(1878097)
Besluit
De commissie legt het raadsvoorstel voor aan de CTOO.

c

Advies over Raadsinformatiebrieven of Raadsvoorstellen (1876494)
Besluit
De commissie neemt dit advies voor kennisgeving aan.

d

Vaststellen inhoudelijke en procesmatige kaders startnotitie Sterke basis in
de wijk (1873661)
Besluit
De commissie (CDA, SP, GroenLinks, VVD, CU/SGP) besluit het
raadsvoorstel op de agenda te zetten.
De politieke vraag van het CDA hierbij is: in hoeverre is de raad tevreden
met de huidige stand van zaken, afgezet tegen de theorie van 1 plan/1
gezin.
SP vraagt zich af: krijgen we te maken met wurgcontracten met
zorgverzekeraars, waarmee wijkverpleging ophoudt zodra het budget op
is?

e

Raadsinformatiebrief over beschermd wonen (1836334)
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Besluit
De commissie (GroenLinks, CDA, SP) besluit de raadsinformatiebrief op de
agenda te zetten, gezamenlijk met de beantwoording van de art.40-vragen
en de presentatie over hetzelfde onderwerp.
GroenLinks en CDA formuleren de volgende politieke vraag: hoe zorgen
voor voldoende doorstroom naar woningen in de sociale huursector,
aangezien diverse groepen aanspraak maken op deze woningen?
De SP wil graag meer weten over de pilot beschermd wonen, zoals
aangekondigd in de raadsinformatiebrief.

f

Raadsinformatiebrief over implementatie Wet op de Jeugdverblijven
(1827967)
Besluit
De commissie stuurt deze brief ter kennisname aan de raad.

g

Raadsinformatiebrief over vrijwilligershuis (1813776)
Besluit
De commissie stuurt de brief voor kennisgeving aan de raad, met de
oproep aan het college om de te verwachten startnotitie - gezien de
urgentie - spoedig op te sturen.

h

Raadsinformatiebrief over kunstgras (1868902)
Besluit
De commissie stuurt deze brief ter kennisname aan de raad.

i

Raadsinformatiebrief over evaluatie Participatiebestek (1870371)
Besluit
De commissie stuurt deze brief ter kennisname aan de raad.

j

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie
GroenLinks over opvang daklozen onder Zwijndrechtse brug (1874409)
Besluit
De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

k

Vragen ex artikel 40 Reglement van Orde van de fractie GroenLinks over
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beschermd wonen (1873952)
Besluit
De commissie neemt de vragen voor kennisgeving aan.

l

Beantwoording door het college van vragen ex art.40 RvO van de fractie
GroenLinks over beschermd wonen (1873893)
Besluit
De commissie (GroenLinks, CDA, SP) besluit de beantwoording op de
agenda te zetten, gezamenlijk met de raadsinformatiebrief en de
presentatie over hetzelfde onderwerp.

m

Brief van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond over Plan van
Scholen 2018 - 2020 (1872497)
Besluit
De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan.

n

Brief over manifest namens ondernemingsraden sw bedrijven Nederland
(1871840)
Besluit
De commissie stuurt deze brief voor beantwoording door naar het college
en verzoekt het college om een afschrift van de reactie.

o

Brief van Hans Petri School over de bestuurlijke wijzigingen die er per
01-01-2017 bij de stichting voor praktijkonderwijs hebben plaatsgevonden
(1870776)
Besluit
De commissie legt de brief voor aan de CTOO.

p

Ingekomen brief over sportieve bestrijding eenzaamheid bij ouderen
(1869893)
Besluit
De commissie besluit deze brief voor afhandeling in handen te stellen van
het college en verzoekt het college om een afschrift van de reactie.

q

Brief van Jongerenraad over problemen met de jeugdzorg (1878951)
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Besluit
De commissie gaat in op de uitnodiging van de Jongerenraad en besluit
het onderwerp te betrekken bij de aanstaande themabijeenkomst Jeugd
(21 maart).
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