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1.

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.
De heer Van Dijk is afwezig en wordt vervangen door de heer Van Eijk.
Voor agendapunt 2a zijn de heer A. Bons en de heer A. Droogendijk van de Stichting
Diaconaal maatschappelijk werk aanwezig.
De heer Koppelaar is namens de cliëntenraad aanwezig en wil inspreken bij
agendapunt 8.
De voorzitter deelt mede dat hij en de heer den Braanker de volgende commissie
vergadering niet aanwezig zijn. Mevrouw Baars deelt mee dan ook afwezig te zijn.
De commissieleden wordt gevraagd wie gelet op de afwezigheid van de voorzitter
en waarnemend voorzitter het voorzitterschap de volgende commissie op zich wil
nemen. Dit wordt in de rondvraag beantwoord.

2a.

Spreekrecht burgers over niet geagendeerde onderwerpen
De heer Bons spreekt namens de Stichting Diaconaal maatschappelijk werk zijn
bezorgdheid uit over de gang van zaken rond om het door de Stichting bij de
gemeente ingediende subsidieverzoek. In de collegeonderhandelingen is de Stichting
subsidie toegezegd. De stichting ondervindt echter problemen rondom de toekenning
en roept daarom de hulp van de commissie in. De stichting heeft een voorstel voor het
verkrijgen van de subsidie op papier gezet en aan het college gestuurd.
De stichting heeft recent contact gehad met de heer V.D. Kuijl van de sector Welzijn de
Stichting is toegezegd dat op korte termijn (binnen twee weken) een afspraak wordt
geregeld met de Stichting om over de uitgangspunten ten aanzien van bepaalde
voorzieningenniveau op het gebied van maatschappelijk dienstverlening en het
voorstel van de stichting te praten. De Stichting wilde de commissie echter ook graag
van de problematiek op de hoogte stellen. De vertraging, die door (langdurige)ziekte is
ontstaan, wordt door een ieder betreurd. Er wordt een afspraak gemaakt. De Stichting
is tevreden met dit antwoord. Na het gesprek met de Stichting gaat er een voorstel
naar de commissie. Dit wordt naar verwachting de commissie van september.

? 2?
Afspraak en actie: de heer Van der Kuijl maakt een afspraak met de heer Bons
(namens de Stichting). Daarna gaat er een voorstel naar de commissie. De
commissie wordt van de voortgang op de hoogte gehouden.
2b.

Spreekrecht burgers over geagendeerde agendapunten
De heer Koppelaar vraagt of de commissie wil nagaan of er binnen het fiscaal juridisch
beleid mogelijkheden zijn voor compensatie voor die mensen die door de nieuwe of
gewijzigde wetgeving buiten de boot vallen.
De cliëntenraad heeft op 20 mei 2003 een brief naar het college gestuurd over deze
problematiek. De brief is nog niet beantwoord omdat er eerst nog naar een aantal
zaken gekeken moet worden. Welke mogelijkheden zijn er wat zijn de effecten van de
nieuwe Wet werk en bijstand, die naar verwachting in januari 2004 in werking treedt.
Wethouder Van Kooten, mevrouw Van Andel en mevrouw V.D. Oever willen de
mogelijkheden eerst nader bezien en vervolgens bespreken met de cliëntenraad.
Voorgesteld wordt in de commissie van september te bespreken hoe één en ander nu
verder moet en de cliëntenraad voor deze commissie uit te nodigen.

3.

Vaststellen agenda
Agendapunt 7 valt onder punt 5f “comptabiliteitsbesluiten” maar blijft als agendapunt
staan en mag inhoudelijk besproken worden.
Agendapunt 9 en agendapunt 13 wordt achter elkaar behandeld. Agendapunt 13 wordt
agendapunt 9a.
Agendapunt 11 wordt agendapunt 3a. De heer Van der Kuijl verzorgt de presentatie bij
dit agendapunt.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3a.

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
De heer Van der Kuijl geeft via een presentatie (sheets) een nadere toelichting op de
“Nota Lokaal Gezondheidsbeleid”.
Het is een kadernota. De nota geeft een richting aan. De gemeente is wettelijk verplicht
een nota op te stellen.
Mevrouw Danser geeft aan dat het verschil in de cijfers (tabel blz. 12) van Sliedrecht
t.o.v. de regio en landelijk niet groot lijkt, maar wanneer je de cijfers procentueel
bekijkt, is het verschil verontrustend hoog.
Mevrouw Hartkoren geeft aan dat de CDA fractie naar ideeën heeft gezocht om de
hoge score ten aanzien van eenzaamheidsbeleving te verlagen. Door pogingen te
ondernemen om de mensen uit huis te halen zou dit mogelijk gerealiseerd kunnen
worden. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van een een zorgcarousel in De
Schalm voor deze mensen. De tekst op bladzijde 21 onder aandachtspunt 3 “jongeren
informeren over verantwoord gebruik van alcohol, tabak en drugs etc”, ziet de fractie
graag gewijzigd. De zin wordt gewijzigd. Het woord “verantwoord” wordt gewijzigd in
“het gevolg van”.
Hoe denkt men het financieel te bereiken? Zijn de financiën die genoemd zijn
toereikend?
De gemeente heeft minder overleg met lokale zorgaanbieders. Een structureel
(aanvraaggericht) overleg is wenselijk.
De heer Pauw geeft aan dat de LS fractie is geschrokken van een aantal zaken in de
nota. Het hinder ondervinden van o.a. luchtverontreiniging en cara is testbaar. Bij de
bestrijding niet alleen richten op het sluiten van de Derde Merwedehaven, maar ook
nagaan welke andere door de overzijde veroorzaakte zaken de boosdoener zijn en uit
welke gebieden in Sliedrecht deze klachten komen. Fractie maakt zich zorgen over de
luchtkwaliteit.
Mevrouw Baars vindt ook dat er verontrustende zaken in de nota staan vermeld. De
nota is een prima start om aan deze zaken aandacht te besteden. De fractie is
benieuwd naar de uitwerking van de nota. Er is 250 uur op jaarbasis nodig, maar is

? 3?
hiervoor capaciteit aanwezig gelet op het hoge ziektecijfer bij de sector. Het
Inloopcentrum wordt ook genoemd en verdient de aandacht.
De heer Mak vraagt ervoor te waken het gezondheidszorgvoorzieningen in Sliedrecht
op peil te houden. De aanwezigheid van gezondheidsvoorzieningen bevordert een
beter gevoel van gezondheidsbeleving.
Over de netwerken merkt de fractie op dat de netwerken die uit strategisch oogpunt
zijn opgezet niet zo goed werken, dan wanneer je van beneden af begint. De
netwerken moeten niet te abstract blijven. Er ook voor waken dat je niet je doel voorbij
schiet.
De fractie vraagt zich af of de 250 uur voldoende is.
Wethouder Blijenberg geeft aan dat de cijfers (tabellen blz. 12) afkomstig zijn uit het
door de GGD gehouden gezondheidsonderzoek (via enquête). Het tijdstip van de
enquête is bepalend geweest voor de uitkomst. Tijdens het onderzoek speelden de
problemen rond de Derde Merwedehaven.
Een GGD onderzoek vindt eens in de vier jaar plaats. Via het opzetten van beleid moet
gezorgd worden dat de cijfers (scores) in positieve zin worden bijgesteld.
De wethouder merkt op dat de Stichting ouderen op korte termijn van plan is alle 75plussers te bezoeken om vragen te stellen over o.a. eenzaamheidsbeleving. Hij maakt
daarbij de kanttekening dat niet elke oudere van een dergelijk bezoek gediend is.
Wanneer de commissie ideeën heeft over het oplossen van eenzaamheidsbeleving zijn
deze natuurlijk welkom.
Bij de te ondernemen activiteiten wordt niet alleen gebruik gemaakt van gemeentelijke
inzet, maar ook van de inzet van de GGD. Het bezoek aan de scholen kan door de
GGD geregeld worden.
De gemeente had het initiatief om maandelijks met de zorginstellingen te overleggen.
Door
verschillende omstandigheden (fusies, verbouwingen) is hier echter de klad
ingekomen. Inmiddels vinden er sinds februari van dit jaar weer maandelijkse
overleggen plaats.
Wethouder van Kooten merkt op dat met betrekking tot het Inloopcentrum nog
verschillende zaken bekeken moeten worden. Door de eisen die aan afgifte van een
gebruiksvergunning verbonden zijn, zijn er meer kosten met de verbouwing van het
pand gemoeid. De vraag is wie er voor de kosten opdraait? En of een verbouwing
haalbaar is. Deze en andere vragen moeten bekeken en beantwoord worden.
Afspraak en actie: wethouder van Kooten laat één en ander op een rijtje zetten
en voor de volgende commissie agenderen ter bespreking (nota).
De heer Van der Kuijl merkt op dat het inzetten van de capaciteit verstandig moet
gebeuren en dat uit dat oogpunt bezien een uitbreiding van capaciteit en van het
financiële kader niet speciaal nodig is. DE mogelijkheden van subsidies moeten ook
goed bekeken worden.
Een verdere uitwerking van de nota gebeurd via voorstellen, die weer in de commissie
komen. De commissie geeft de richting aan.
De heer Mak vraagt hoe de verder uitwerking eruit gaat zien?
De heer Pauw vraagt hoe autonoom de gemeente is? Wat kunnen we als gemeente
realiseren gelet op de regelingen van rijk, ziekenfonds, huisartsen etc.
Mevrouw Dekker merkt op dat bij de zorginstellingen Overslydrecht en Parkzicht (blz.
16) ontbreken. Verder vraagt zij waarom het in een aantal gevallen zo problematisch is
om gegevens van de GGD te verkrijgen. De heer Blijenberg geeft aan dat eigen
onderzoeken van de GGD eenvoudiger te verkrijgen zijn dan onderzoeken die niet van
de regionale GGD afkomstig zijn.
De leden van de commissie Welzijn en Zorg zijn tevreden over de nota.
De LS leden bespreken de nota nog nader in de fractie.

? 4?
Een nadere discussie over de nota volgt in de raad.
4a.

Notulen van 13 mei 2003
N.a.v. de tekst
Mevrouw Baars en mevrouw Dekker vragen om een juiste spelling van de
meisjesnaam. De heer Van Eijk vraagt de bladzijden in het vervolg te nummeren.
Het woord “gemeente”in de zin “Uitgangspunten als benodigde vierkante meters
zullen moeten worden vastgesteld door het college, en niet door de gemeente” wordt
gewijzigd in gemeenteraad.
Op blz. 4, 6.500m2 wordt gewijzigd in 6250 m2.
Op blz. 6 wordt in de 5e alinea in de derde zin het woord “in”toegevoegd.
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de inhoud.
Wethouder Van Kooten deelt mee dat het opnemen van de kinderboerderij in de
surveillance van Alert Security in het educatief beraad van 16 juni wordt besproken.
De heer Den Braanker informeert naar de stand van zaken met de scouting. De vraag
wordt bij de mededelingen beantwoord.
Actielijst.
Actiepunt 1, over botenhelling, kan van de lijst af.
Actiepunt 2 en 4 ondervinden vertraging door het capacitietsgebrek door (langdurig)
ziekte bij de sector.
Actiepunt 3. Het rapport Zetsteen wordt ter inzage gelegd. De ambtelijke toelichting op
het rapport volgt later (datum bij het rapport voegen).
Actiepunt 5 ambtelijk opnemen met mevrouw Akkersdijk.
Actiepunt 8 stand van zaken “ZieZo” wijzigen in stand van zaken Petteflet en beoogde
datum wijzigen in september.
Afspraak en actie: de griffie stuurt de notulen van de besloten vergadering
nog aan de commissieleden toe

4b.

Actielijst behorend bij de notulen van 13 mei 2003
De actielijst wordt aangepast.
De heer De Winter vraagt hoe gaan we nu verder gelet op de terugkomende
personele problemen bij de sector MA.
De heer Zonneveld deelt mee dat er een rapportage naar het college gaat. De
rapportage geeft aan welke maatregelen op korte en lange termijn getroffen gaan
worden. In september kan dan aan de commissie worden aangegeven welke
maatregelen genomen gaan worden.
De heer Pauw stelt voor de beoogde data van de actielijst in september bij te stellen.

5.

Ingekomen stukken
a.
Verslagen Onderwijsbegeleiding
De heer Pauw informeert naar invoering van de lumsumfinanciering. Wethouder Van
Kooten deelt mee dat de invoering van de lumsumfinanciering is opgeschoven naar
2006.
b.

Tussenrapportage Samenwerkingsverband Sliedrecht-AlblasserdamZwijndrecht
Géén opmerkingen.
c.
Regionale huisartsenpost, reactie Trias
Mevrouw Hartkoren is teleurgesteld over de brief van het TRIAS. Met name over de
houding van het Trias t.a.v. de eigen bijdrage in taxikosten.
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Wethouder Blijenberg geeft aan dat een eigen bijdrage in de taxikosten altijd bestaan
heeft en ook landelijk normaal is.
De heer Pauw vraagt of er via de gemeente iets is te regelen t.a.v. de taxikosten? Hij
merkt nog op dat het taxibedrijf uit Sliedrecht ‘s nachts geen mensen naar de
huisartsenpost wil rijden om dat dit niet lonend is.
De voorzitter vraagt de fracties, indien gewenst over door TRIAS gevolgde lijn over
vergoedingen, richting Trias te reageren.
d.
Levensloopbestendige zones ZHZ
De heer Mak wil dit punt graag voor een volgende keer op de agenda gezet hebben.
Mevrouw Dekker en de heer Mak overleggen of het een agendapunt kan gaan worden
in september.
e.
Verslagen cliëntenraad soza (14/4, 14/5)
G één opmerkingen.
f.
Comptabiliteitsbesluiten
In het raadsvoorstel comptabiliteitsbesluiten van de raad van 2 juni en 30 juni zit een
verschil in het saldo onvoorzien. Dit wordt nog gecorrigeerd. Verschil is waarschijnlijk
ontstaan doordat vooruitgelopen is op de zomernota.
6.

Mededelingen portefeuillehouders
Wethouder Van Kooten :
De wethouder deelt mee dat:
- voor de commissieleden een memo van de heer Zuidinga over het WVG loket/RIOAV
ter lezing is neergelegd. Over RIO/AV merkt de wethouder nog op dat dit geld gaat
kosten, naar de deelnemende gemeente is een brief hierover gestuurd;
- t.a.v. Baanhoek West, het bestuur van de Merwerodeschool heeft gekozen voor
samengaan met De Bongerd. De gemeente Papendrecht heeft voorzover bekend
toegezegd hieraan mee te willen werken.
Mevrouw Baars heeft n.a.v. Baanhoek West twee vragen:
- wat vindt het personeel van de Merwerodeschool van het bestuursbesluit;
- hoe zit het met de grondexploitatie;
Wethouder Van Kooten heeft nog van het personeel van de Merwerodeschool nog van
de OR van de school iets over dit standpunt vernomen.
Ten aanzien van de grondexploitatie moet een onderscheid gemaakt worden tussen
grondkosten en stichtingskosten.
Voor “De Akker”zijn de stichtingskosten voor eigen rekening voor de
“Bongerd/Merwerodeschool” en andere onderwijsvoorzieningen moeten de stichtingskosten meegenomen worden in de reservekosten onderwijs.
Agendapunt 14 is hiermee gelijktijdig behandeld.
Merwerode/Bongerd is geen kostendrager maar een kostenpost.
Wethouder Blijenberg deelt mee dat:
- in het college een besluit is genomen over de scouting. Dit moet eerst nog met de
scouting besproken worden alvorens de commissie hierover wordt geïnformeerd.
In september wordt een raadsvoorstel hierover verwacht.
- wethouder Van Kooten en hij met de voetbal nog in gesprek zijn over garantiestelling;
- t.a.v. de atletiekvelden in een afrondende fase met Sliedrecht Sport;
- wat betreft het wijkgericht werken. In de JOP Westwijk een nieuwe metalenbank is
geplaatst en
in de Prickwaert een schouw is geweest met mensen van
de gemeente en
bewoners van de Prickwaert. De mensen van Weg en Waterbouw hebben van de
bewonersgroep meer tijd gekregen om zaken te regelen.

7.

Uitbreiding sporthal De Stoep
De heer Van Eijk heeft de volgende vragen:
- wordt bij een eventuele uitbreiding ook aandacht aan parkeerplaatsen besteed ?;
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- hoe staat het met de grondaankoop Rivierdijk/P.C. Hooftlaan?
De heer Den Braanker vraagt o.a. wat de consequenties zijn van een eventuele
uitbreiding.
Wat is het totale kostenplaatje. Hij vindt de verstrekte informatie
nogal karig. Zijn businessactiviteiten wel noodzakelijk?
Mevrouw Baars vraagt waarom er nu al geld (? 5000,-) aan de architect wordt
uitgegeven als het plan nog geen groenlicht heeft.
De heer Pauw vraagt waarom de kosten voor de architect niet door Sliedrecht Sport
worden betaald.
Wethouder Blijenberg geeft aan dat de kosten voor de architect nodig zijn, omdat je
schetsen nodig hebt voor je verder over plannen kunt gaan praten. De schetsen
vormen de basis.
De gemeente wil in eigen beheer bouwen, zodat je alle in eigen hand houdt.
Het is een comptabiliteitsbesluit en moet op die manier ook bekeken worden.
De meerderheid van de leden van de commissie Welzijn en Zorg kunnen zich hiern
vinden. De LS fractie houdt het nog even in beraad.
8.

Verordening subsidiebeleid Wiw en vrijlating van inkomsten Abw, Ioaw, Ioaz
2003
De meerderheid van de leden van de commissie Welzijn en Zorg kan zich met het
voorstel verenigen.
De LS leden willen
het eerst nog in de
fractie bespreken.

9.

Ontwerp jaarrekening 2002 en ontwerp begroting 2004 Drechtwerk
Mevrouw Baars geeft aan dat bespreking in de commissie vrij laat plaatsvindt gelet op
de datum van behandeling in het AB van het Openbaar Lichaam Sociale
Werkvoorziening Drechtsteden.
Wethouder van Kooten geeft aan dat behandeling pas nu plaatsvindt, omdat de
gemeente heeft gewacht op het op 22 mei ontvangen gewijzigd ontwerp van de
begroting 2004 en de meerjarenraming 2005-2007 van het Openbaar Lichaam Sociale
Werkvoorziening Drechtsteden.
Drechtwerk blijft altijd zorgelijk. Er blijft altijd een bijdrage richting Drechtwerk
gehandhaafd. De hoogte van het bedrag is echter niet oneindig.
Mevrouw Hartkoren vraagt of er geen structurele verhoging mogelijk is.
Wethouder van Kooten meldt dat de bijdrage al structureel is.
De leden van de commissie Welzijn en Zorg kunnen zich met het voorstel verenigen.
Het foutieve gemeentelijke bedrag moet nog wel door het juiste vervangen worden.
De brief met de bevindingen van de commissie kan nu nog tijdig naar Drechtsteden
verzonden worden voor behandeling in het AB van 2 juli a.s.

9a.

Gratis telefoonnummers t.b.v. cliënten soza
De fracties vinden het allemaal een goed idee. En spreken hun waardering uit voor het
initiatief.
De vraag is alleen of de organisatie er klaar voor is, waarom andere afdelingen ook
belangstelling hebben en hoe het met de kosten zit.
Het nummer is niet nieuw het was er al. Het nummer is achter d hand gehouden voor
eventuele benodigd zijn voor vragen over de OZB en voor vragen over het rampenplan
dat in het kader van de oorlog met Irak was opgesteld.

10.

Uitvoering Regeling Inburgering Oudkomers
De heer Den Braanker merkt op dat de regeling er toch al vanaf februari ligt.
Dit betrof een regeling voor nieuwkomers nu gaat het om oudkomers.
De heer Pauw dringt aan op heldere formulering gelet op de communicatie. Dit naar
aanleiding van de opgedane ervaringen.
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De leden van de commissie Welzijn en Zorg kunnen zich met het voorstel verenigen.
12.

Wijzigingen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Sliedrecht
De leden van de commissie Welzijn en Zorg kunnen zich met het voorstel verenigen.

15.

Rondvraag

15.1 Perikelen rond sport
De heer Mak vraagt of de gesubsidieerde organisaties in Sliedrecht dezelfde
moeilijkheden ondervinden als de landelijke organisaties.
In Sliedrecht zijn er zover bekend geen sportorganisaties met boekhoudkundige
problemen.
15.2 Sport en Speldag
De heer Pauw meldt dat de Sport en Speldag i.v.m. organisatorische probelemenniet
door is gegaan.
Hij vraagt hoe het nu, gelet op ziekte betreffende ambtenaar, verder geregeld is met
de breedtesport?
Dit is één van de zaken die met de korte termijn planning meegenomen wordt.
15.3 Lockhorst
De heer Pauw vraagt of het in het Rotterdams Dagblad genoemde bedrag voor de
culturele activiteiten in de Lockhorst al een eindbedrag is?
Voor het bedrag dat genoemd is moeten de activiteiten geregeld worden.
15.4 Inloopcentrum
Mevrouw Danser vraagt of het Inloopcentrum op de agenda van de commissie van juli
staat?
Het Inloopcentrum kan, gelet op de complexiteit en de verschillende personen die er
nog naar moeten kijken, niet voor de commissie van juli worden geagendeerd. Het
streven is de commissie van september.
15.5 Wie is voorzitter?
De heer de Winter is de volgende commissievergadering voorzitter.

16.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om
22.40 uur.

