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NOTULEN
Van

:

vergadering raadscommissie Welzijn en Zorg

Datum

:

9 september 2003

Aanwezig

:

de heer J.B.K. van der Mark
de heer T.C.C. den Braanker
mevrouw C. Baars-de Bruin
mevrouw C. Galle-Prins
de heer A. de Winter
de heer T.W. Pauw
mevrouw M. Danser-Duizendstra
de heer G.M. van Dijk
mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff
mevrouw J.G.C. Hartkoren-de Jong
de heer H. van Kooten
de heer K. Blijenberg
de heer A. Koenen
mevrouw M. Feddema-Wardenaar
de heer W.J. Bos
de heer Koppelaar
de heer Visser
de heer R.G.H.M. Zuidinga

Afwezig

000030

:

voorzitter
}
}
}
}
}
}
}
}
}

leden

wethouder
wethouder
secretaris
notuliste
Petteflet
cliëntenraad SoZaWe
openbaar onderwijs
medewerker MA

de heer Ph.G. Mak

1.

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.
De heer Mak is afwezig.
Voor agendapunt 2b zijn twee insprekers aanwezig.
De heer Koppelaar is aanwezig namens de cliëntenraad SoZaWe en wil inspreken over
agendapunt 8 “ Extra middelen voor langdurige minima”.
De heer Visser is aanwezig namens het openbaar lager onderwijs en wil inspreken over
agendapunt 5t “comptabiliteitsbesluiten”.

2a.

Spreekrecht burgers over niet geagendeerde onderwerpen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

2b.

Spreekrecht burgers over geagendeerde agendapunten
De heer Koppelaar adviseert namens de cliëntenraad de extra middelen voor de langdurige
minima te besteden aan die groep mensen die ook in aanmerking komen voor de
witgoedregeling. In de vorm van een rechtstreekse financiële verstrekking.
De heer Visser spreekt in over agendapunt 5t comptabiliteitsbesluiten ”onderzoek naar
mogelijkheden van bestuurlijke verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in de
gemeente Sliedrecht”. De heer Visser pleit voor een zo open mogelijke bespreking van het
onderwerp. De projectorganisatie moet breed opgezet worden. Dit bevordert de openheid.
De LS fractie verzoekt de over dit onderwerp gemaakte opmerkingen mee te nemen naar de
commissie Burger en Bestuur van donderdag. Een nadere bespreking van de
comptabiliteitsbesluiten vindt in die commissie plaats.
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3.

Vaststellen agenda
Agendapunt 3a wordt gedeeltelijk in het besloten gedeelte na afloop van de openbare
vergadering besproken.
De agenda wordt vastgesteld

3a.

Stand van zaken reorganisatie “Petteflet”
De heer W.J. Bos geeft aan de hand van uitgedeelde informatie een nadere toelichting op de
financiële situatie van de “Petteflet”.
Door o.a. een verkeerde raming van personeelskosten is een tekort in de begroting ontstaan.
De gemeente is om een extra subsidie gevraagd en heeft deze ook verleend. Dit heeft
geresulteerd in een bereidheid van de bank tot een extra financiering. Het ergste financiële gat
kon hiermee worden gedicht.
Er zijn/worden verschillende maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.
In het begin van het jaar wordt de gemeenten een kostenplaatje gepresenteerd. Vragen als
hoeveel kinderen denkt de gemeente dat er gebruik gaan maken van de kinderopvang
(peuterspeelzalen), hoeveel plaatsen wil de gemeente, en hoeveel peuterspeelplaatsen wil de
gemeente open houden spelen hierbij een rol.
De stichting heeft met andere organisaties een samenwerkingsverband gehad ten aanzien van
een gezamenlijke administratie. Dit wordt nu in eigen hand gehouden. Een reductie van het
aantal gesubsidieerde plaatsen is een optie. Het aantal gesubsidieerde plaatsen bedraagt 30%.
De PvdA fractie vraagt of er altijd al behoefte is geweest aan gesubsidieerde plaatsen. En of
deze altijd even groot is geweest.
De LS fractie vraagt of andere gemeenten ook een extra bijdrage hebben betaald en of er nog
meer kosten te verwachten zijn.
De VVD fractie heeft dezelfde vragen en wil weten hoe het te rijmen is dat wanneer het slecht
gaat je toch over overnames en uitbreidingen praat.
De CDA fractie is benieuwd naar:
- het kostenplaatje van toen en van nu;
- standpunt OR; hebben zij het reorganisatieplan goedgekeurd?;
- een mogelijke groei van de 30% gesubsidieerde plaatsen, gelet op de huidige tendens;
- de bijdrage van andere gemeenten, is deze evenredig.
De SGP/ChristenUnie fractie neemt kennis van de actiepunten. Het zijn er veel. De fractie
vraagt dan ook er voor te waken niet teveel hooi op de vork te nemen.
De fractie vraagt de heer Bos de commissie op de hoogte te houden van de stand van zaken.
De heer Bos geeft aan dat op dit moment de volle 30% aan gesubsidieerde plaatsen bezet is
en licht de 30% nog nader toe.
Met alle andere gemeenten zijn /worden gesprekken gevoerd over een extra betaling. Er wordt
geprobeerd meer grip te krijgen op de opbrengst en kostenkant. Dit kost tijd. De
halfjaarcijfers van 30 juni zijn betrouwbare cijfers. Er is een structureel tekort van € 125.000,Het is belangrijk wat de gemeenten zelf willen, met name t.a.v. het aantal groepen en
peuterspeelzaalplekken. Wanneer de subsidieafspraken met de gemeenten naar een lager
niveau worden getild betekent dit dat er mensen moeten worden ontslagen en dat het aantal
groepen wordt verminderd.
De overnames waar over gesproken wordt zijn overnames waar al lang voordat de financiële
perikelen gingen spelen besluiten waren genomen. De overname van de gastouderopvang in
Dordrecht is nieuw, maar hiervoor is gekozen omdat dit een overname is die geld oplevert.
Alleen aan de kostenkant kan nog gesneden worden.
De OR heeft met het reorganisatieplan ingestemd.
De 30% gesubsidieerde plaatsen betreffen voornamelijk bedrijfsplaatsen. De recessie is wel
voelbaar in de kinderopvang.
De keuze voor een groot aantal actiepunten is onoverkomelijk.

−3−
De CDA fractie vraagt hoe het verlies van € 160.000,- wordt weggewerkt. Dit gebeurt voor
een deel uit de eigen middelen.
De LS fractie vraagt wanneer de gemeente met beleid komt aangezien de heer Bos heeft
aangegeven dat bepaalde zaken die nu door de stichting worden geregeld misschien beter
door de gemeente zelf geregeld kunnen worden.
Wethouder Van Kooten verwacht dit in het laatste kwartaal van 2003 in samenhang met
bespreking nieuwe Wet Werk en Bijstand. De gesubsidieerde plaatsen worden in dit verhaal
meegenomen.
Afspraak en actie: de heer Bos is over ca. drie maanden weer aanwezig in de commissie
4a.

Notulen van 1 juli 2003
N.a.v. de tekst.
Blz. 2 punt 4a. “reservekosten huisvesting onderwijs” moet zijn “reservekosten huisvesting”.
Blz. 3 bovenaan. “de heer Borst” moet zijn “de heer Bos”.
Blz. 3 punt 5e moet zijn ”Zorgplan 2003/2004 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Zuid-Holland Zuid”
Blz. 4 punt 8 het bedrag 70.000,- euro moet zijn ca. 70.000,- euro.
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de inhoud.
Actielijst.
De LS fractie informeert naar de toezeggingen over de actielijst.
De voorzitter licht de totstandkoming van de actielijst toe.
Wethouder Van Kooten vraagt of actiepunt 3 “presentatie stand van zaken Griendencollege in
breder verband” in de commissie projecten aan de orde kan komen. Gezien het feit dat het
hier gaat om onderwijszaken en ruimtelijke ordening zaken.
Afspraak en actie: de fracties bespreken het verzoek van de wethouder
De actielijst wordt vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken.
a.
Adviesnota over Klachtenregeling openbaar onderwijs
De LS fractie heeft n.a.v. dit punt een vraag over de klimaatbeheersing van De Henri
Dunantschool.
b.
Adviesnota over Schoolplannen 2003/2007 openbare basisscholen
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen.
c.
Adviesnota “Vangnetconstructie schoolzwemmen”
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen.
d.
Adviesnota over Jaarverslag Openbare bibliotheek Sliedrecht 2002
De LS fractie informeert naar stand van zaken bij bibliotheek. Wethouder Blijenberg geeft
aan in regionaal overleg hiermee bezig te zijn en dat zodra er meer bekend is hier een nota
over verschijnt.
e.
Adviesnota over nota Speelruimtebeleid
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen.
f.
Adviesnota over offerte SIW Instroom- en Doorstroombanen
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen.
g.
Adviesnota over “Verzoek bijdrage aanloopverlies 2003 Zalencentrum De
Lockhorst”
De CDA fractie vraagt hoe dit geregeld is.
Er worden geen voorschotten gegeven. De gemeente wil eerst bepaalde resultaten zien.
Wethouder Blijenberg houdt de commissie van de ontwikkelingen op de hoogte.
De LS fractie vraagt of er bestuursproblemen zijn en over welk bedrag het gaat.
Er zijn geen bestuursproblemen. Het tekort was enkele maanden terug 300.000,- euro.
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h.
Adviesnota over “Logopedische Dienst Kring Sliedrecht”
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen.
i.
Adviesnota over “Rapportage 2e kwartaal 2003 v.d. Vrijwilligersvacaturebank
Sliedrecht”
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen.
j.
Begroting 2004 v.d. St. Alg. Openbare Leeszaal en Bibliotheek Sliedrecht
De begroting wordt voor kennisgeving aangenomen.
k.
Adviesnota over “Uitgangspunten voor nieuw beleid ID-banen”
De CDA fractie vraagt of in de Wet Werk en Bijstand ook rekening is gehouden met het
vervallen van de ID banen. Dit wordt meegenomen met de bespreking van de wet werk en
bijstand.
l.
Adviesnota over “Onderzoeksrapport de samenstelling van schoolbesturen in het
primair en voortgezet onderwijs”
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen.
m. Adviesnota over “Jaarverslag 2002 v.d. regionale huisartsenpost Drechtsteden, en
brief m.b.t. de ingebruikname v.d. satellietposten v.d. RHD”
Dit is op verzoek van de gemeenteraad gebeurd.
n.
Adviesnota over “Vergaderstukken v.d. Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid
Drechtsteden van 22 mei 2003"
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen.
o.
Adviesnota over “Jaarverslag 2002 en een financiële specificatie over het jaar
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen.
p.
Vergaderstukken voor de vergadering v.h. DB v.h. Openbaar Lichaam Sociale
Werkvoorziening Drechtsteden van 2 juli 2003
De vergaderstukken worden voor kennisgeving aangenomen.
q.
Adviesnota over “Bibliotheekvernieuwing Zuid-Holland Zuidoost”
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen.
r.
Brief en brochure over opdrachtspreiding in de grond-, water- en
wegenbouwsector van Platform Arbeidsmarkt Rijnmond
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
s.
Participatie startnotitie “Kansrijk in de Drechtsteden”
De voorzitter vraagt of de commissieleden behoefte hebben aan een presentatie over dit
onderwerp.
De commissieleden hebben hier vooralsnog geen behoefte aan.
t.
Comptabiliteitsbesluiten:
* Onderzoek naar mogelijkheden van bestuurlijke verzelfstandiging v.h. openbaar
basisonderwijs in de gemeente Sliedrecht. Het onderzoek wordt samen met de gemeente
Alblasserdam uitgevoerd als voorloper op een eventuele bestuurlijke fusie tussen het
openbaar onderwijs v.d. gemeente Sliedrecht en gemeente Alblasserdam;
* Inhuur tijdelijk personeel afdeling Sociale Zaken i.v.m. vacatures en invoering wet
werk en Bijstand;
* Inzet middelen tijdelijke stimuleringsmaatregel maatschappelijk werk;
* Subsidieverzoek Stichting Revalidatie Gehandicapten Sliedrecht, voorheen Algemene
Gehandicapten Organisatie, afdeling Sliedrecht e.o.;
* Declaratie van kosten voor de Wet Inburgering Nieuwkomers 2002 door St.
Vluchtelingenwerk en Nieuwkomersbegeleiding;
* Organisatie-onderzoek sector MZ;
* Verbeteractie MZ/WEZ
De PvdA fractie vraagt wanneer het “onderzoek naar mogelijkheden van bestuurlijke
verzelfstandiging etc.” gaat plaatsvinden. Het streven is 1 januari 2005.
De SGP/ChristenUnie fractie merkt op dat “subsidieverzoek St. Revalidatie Gehandicapten
Sliedrecht”een aanvraag van 2001 is. Dit is i.v.m. perikelen bij de sector blijven liggen.
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De fractie vraagt of er een beeld is van de achterstanden. Er is een beeld van de achterstanden
en ze worden ingelopen.
De Stichting is door de late behandeling van het verzoek niet in de problemen gekomen.
“Verbeteractie MZ”.
De PvdA fractie vindt de gekozen volgorde vreemd. Wethouder Van Kooten licht een en
ander nader toe.
Wethouder Van Kooten vraagt of de commissieleden kunnen instemmen met de
opdrachtverlening voor het verbetertraject. De sectordirecteur kan er dan mee aan de gang en
hoeft niet te wachten tot de raad van 29 september 2003.
Afspraak en actie: de fracties geven in de commissie Burger en Bestuur van 11
september 2003 een antwoord op deze vraag. De heer Zonneveld zet hiervoor nog het
e.e.a. op papier.
6.

Mededelingen
Wethouder Blijenberg heeft o.a. de volgende mededelingen;
- commissie Vrije Tijd is bij elkaar geweest. Zie verslag van de bijeenkomst.
- er is weer om bijdrage gevraagd voor koren en poppodia. Gemeente draagt hier niet aan bij.
- subsidie voor zonnecollectoren “De Valk” is rond.
- heeft brief (27/08/2003) van de provincie ontvangen. De gemeente ontvangt 18 ½ duizend
euro voor kunst in de Kerkbuurt. De wethouder vraagt de commissie wat er met dit bedrag
moet gebeuren.
De PvdA fractie vraagt aan de SGP/ChristenUnie en LS fractie hoe hiermee om te gaan gelet
op de aangenomen motie over kunst in de Kerkbuurt en het openbaar toilet.
De SGP/ChristenUnie en LS fractie willen eerst een oplossing voor het openbaar toilet
alvorens het bedrag alsnog te besteden aan kunst in de Kerkbuurt.
Het van de provincie ontvangen subsidiebedrag kan naar mening van de SGP/ChristenUnie
fractie enige tijd geparkeerd worden. Wethouder Blijenberg geeft aan dat dit hooguit zes
maanden mogelijk is.
In de commissie Ruimte en Groen van 8 september 2003 heeft wethouder Van de Ven
toegezegd in oktober uitsluitsel te geven over het openbaar toilet.
Afspraak en actie: de commissie ruimte en Groen van oktober afwachten en daarna
actie ondernemen anders verlies je het toegezegde bedrag van de provincie.
Wethouder Van Kooten deelt o.a. mee dat:
- het bestuur van de Merwerodeschool bij brief heeft laten weten dat definitief voor vestiging
in Papendrecht is gekozen;
- de gemeente Sliedrecht de grootste afnemer van diensten van Drechtwerk is, en hiervoor een
‘prijs’ heeft ontvangen (bonusregeling trofee);
- het ziekteverzuim bij de gemeente Sliedrecht 1½ % lager is dan het landelijke gemiddelde;
- aan de klimaatbeheersing van de Henri Dunantschool gewerkt wordt. Er vindt nader
onderzoek plaats. Het is er te warm.
- het onderzoek naar vestiging van de Merwerodeschool op het Stationspark van de baan is.

7.

Stand van zaken RIO/AV
De heer R. Zuidinga licht het onderwerp nader toe.
De gemeente Sliedrecht houdt haar WVG loket en haar medewerkers.
Er zijn ideeën het gemeentelijk loket uit te breiden met andere diensten.
De CDA fractie spreekt haar lof uit over het behoudt van het loket, over het plan en het oog
hebben voor de landelijke visie.
De SGP/ ChristenUnie fractie vindt de insteek goed en vraagt of er geen kans is op een extra
‘schijf’.
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De heer Zuidinga geeft aan dat de ketenzorg gemonitoord moet worden. Het proces blijven
volgen. Er zijn veel veranderingen. De gemeente blijft bepaalde zaken zelf doen en dat kan
een spanningsveld met de Stichting opleveren.
De CDA fractie complimenteert de mensen van WVG.
8.

Extra middelen voor langdurige minima
De CDA fractie kan zich in het advies van de cliëntenraad vinden.
De LS fractie sluit zich daarbij aan. De gedachte van deze eenmalige uitkering was de minst
bedeelden in de samenleving een extra steuntje in de rug te geven.
De PvdA fractie kiest niet direct voor het advies van de cliëntenraad. In de raad komen zij er
op terug.
De VVD fractie wil nog een nadere toelichting van de heer Koppelaar en wenst een en ander
nog eens in de fractie te bespreken.
Wethouder Van Kooten licht toe waarom is gekozen voor een budgetteringscursus.
Het éénmalige extra bedrag van 18.000,- euro is natuurlijk beperkt. Dit beperkt ook je keuze
in doelgroep.
De SGP/ChristenUnie fractie informeert naar de door staatssecretaris Rutten toegezegde
toeslag. De helft hiervan was voor de gemeente. Is dat ook gebeurd. Ja.
De fractie geeft de voorkeur aan de inzet van de middelen t.b.v. het voorkomen van sociale
uitsluiting.
Geen hamerstuk.

9.

Noodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers
De PvdA fractie vraagt waarom gekozen is voor bijdrage uit ABR.
Wethouder Blijenberg antwoordt dat in eerste instantie gekeken is naar reserve Asielzoekers.
Aanvankelijk werd gedacht dat daar ruimte zat. Dit bleek echter niet het geval te zijn. Het
streven is om binnen het gevraagde bedrag te blijven.
De CDA fractie vindt dat het goed geregeld is en complimenteert de Stichting met het
behaalde resultaat.
De leden van de commissie Welzijn en Zorg kunnen zich met het voorstel verenigen.

10.

Scouting
De SG/ChristenUnie fractie vraagt of de scouting nog verplichtingen naar de bank toe heeft
en hoe het met de gemeentegarantie zit.
De VVD fractie vraagt of er nog bestaansrecht is voor de scouting
De CDA fractie vindt de gekozen oplossing van ABC perfect en vraagt of de 1/3 regeling ook
voor ABC kan gelden.
Wethouder Blijenberg antwoordt dat de gemeente niet meer garant staat.
ABC-Trimclub zag mogelijkheden en willen ruimte verhuren aan scouting. ABC wil scouting
ook in bepaalde zaken ondersteunen.
De 1/3 regeling wordt aan een groep verstrekt en niet aan een gebouw.
De leden van de commissie Welzijn en Zorg kunnen zich met het voorstel verenigen.

11.

Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

12.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit het openbare deel van de
vergadering om 22.30 uur.

De Voorzitter,

De secretaris,

