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Opening/Mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.
De commissieleden hebben voorafgaand aan de vergadering een memo ontvangen over een
presentatie op 17 november 2003 over de Wet werk en bijstand door bureau Langhenkel. De
presentatie duurt twee uur van 19.30 tot 21.30 uur. Van de uitnodiging voor het bijwonen van
een bijeenkomst van de sportraad kan de commissie i.v.m. deze presentatie en latere ontvangst uitnodiging helaas geen gebruik maken. Een memo van mevrouw Abee over een
overzicht van de kosten van de voetbalvereniging Sliedrecht en een kopie van de brief van
voetbalvereniging Sliedrecht over de extra kosten van de voetbalvereniging liggen op tafel,
evenals een kopie van de brief van Elektra m.b.t. “overzicht en ontwikkelingen ambulant
jongerenwerk“.
De vergaderstukken van bronbad De Lockhorst worden van de lijst van ingekomen stukken
geschrapt.

2a.

Spreekrecht burgers over niet geagendeerde onderwerpen
De heer Pauw van de voetbalvereniging Sliedrecht wil van het spreekrecht gebruik maken.
De heer Pauw vraagt de gemeente om een gedeeltelijke vergoeding van de kosten die zijn
gemaakt voor de nieuw- en verbouw van de accommodatie. Een overzicht van de kosten is
terug te vinden in het memo van mevrouw Abee en de bief van de voetbalvereniging Sliedrecht van 4 november 2003.
Het in het memo genoemde bedrag van de extra gemaakte kosten en het in de brief van de
voetbal genoemde bedrag komt niet overeen. Welk bedrag juist is wordt nog uitgezocht.
Afspraak en actie: nagaan welk bedrag het juiste is
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Bij wethouder Van de Ven wordt navraag gedaan over de gemaakte opmerking over de asfaltverwijdering ( blz. 2 punt 3 van de brief van de voetbalvereniging Sliedrecht).
Afspraak en actie: navraag doen bij wethouder Van de Ven over asfaltverwijdering en
mogelijke toezegging
De meerderheid van de leden van de commissie Welzijn en Zorg zijn vooralsnog niet bereid
een voorstel tot een bijdrage in de extra kosten te honoreren. De commissieleden wachten het
antwoord van de wethouder i.v.m. een mogelijke toezegging af.
2b.

Spreekrecht burgers over geagendeerde agendapunten
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

2c.

Meedenken en meepraten over de begroting
De heer De Roo van Stichting SRA wil inspreken evenals de heer Schoonderbeek van de
Stichting Ouderenzorg.
De heer De Roo pleit voor het in stand houden van het schoolzwemmen wat hij in gevaar ziet
komen door de verplichte eigen bijdrage m.b.t. het vervoer. De kwestie schoolzwemmen
wordt meegenomen bij de behandeling van de begroting.
De heer Schoonderbeek merkt op dat tussen de subsidieaanvraag van de stichting en wat in
de begroting 2004 is opgenomen een verschil zit van 49.000,- euro. Hierdoor ziet hij een optimale dienstverlening van de stichting in het gedrang komen.
De beantwoording van deze vraag wordt ook bij de behandeling van de begroting meegenomen.

3.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

4a.

Notulen niet openbare van 9 september 2003
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4b.

Openbare notulen van 7 oktober 2003
N.a.v. de tekst
Géén opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de inhoud.
De CDA fractie wil “het Griendencollege” graag naar de commissie Projecten overhevelen.
De overige fracties zijn daar geen voorstander van en willen het bij de commissie Welzijn en
Zorg houden.
Acties uit notulen en actielijst.
Rapportage RPCP
De rapportage is nog niet binnen. Naar voortgang zal nogmaals geïnformeerd worden.
Prickwaert
Op 17 november vindt een bestuursvergadering van de Prickwaert plaats. De wijkcoördinator
is bij deze vergadering aanwezig.
Afspraak en actie: stukken ter inzage in leeskamer
Adviesraden
De LS fractie informeert naar stand van zaken. De tussenrapportage komt volgens afspraak
op de in de actielijst vermelde datum (december 2003).
Presentatie Griendencollege
Afspraak en actie: in overleg met de griffie wordt hiervoor een datum in januari 2004
geprikt.
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De beveiliging is voorlopig voor een jaar geregeld.
Inloopcentrum
Gunstige ontwikkelingen. Wethouder Van Kooten hoopt in de begrotingsraad hierover een
definitief antwoord te kunnen geven.
Zalencentrum Lockhorst
Wethouder Blijenberg geeft stand van zaken weer. Er zijn zorgen om de toekomst. Er worden flankerende maatregelen getroffen en al het mogelijke wordt in het werk gesteld om de
verliezen binnen de marge te houden.
Petteflet
Wethouder Van Kooten geeft stand van zaken weer. De gesubsidieerde plaatsen zijn met ingang van 1 februari 2004 opgezegd. De wethouder licht dit besluit toe. De over dit onderwerp geschreven nota wordt ter inzage gelegd.
De heer Bos wordt voor de commissie van januari 2004 uitgenodigd. De begroting 2004 van
de Petteflet behoort dan tot een van de onderliggende stukken.
5.

Ingekomen stukken
a. Nieuwe leden voor het DB van de Sportraad Sliedrecht
De SGP/ChristenUnie fractie stelt vast dat dergelijke benoemingen niet lopen zoals met
elkaar is afgesproken en vraagt daarvoor aandacht als we wellicht toch nog komen te
spreken over de adviescommissies.
b. Schoolgidsen openbare basisscholen schooljaar 2003/2004
Op een vraag van de SGP/ChristenUnie fractie bevestigt wethouder Van Kooten dat de
kosten voor de sporthal in Baanhoek-West niet op het onderwijsbudget drukken. De
fractie attendeert op de belangrijke conclusie, in de onderliggende stukken verwoord,
dat er in de komende jaren geen ruimte aanwezig is voor extra investeringen voor bijvoorbeeld onderwijskundige vernieuwingen basisonderwijs.
c. Geactualiseerde reserve voorzieningen huisvesting onderwijs
De SGP/ChristenUnie fractie heeft een aanvullende vraag m.b.t. de reserve huisvesting.
d. Geschrapt
e. Verslagen van cliëntenraad sociale zaken Sliedrecht van 14 juli en 3 september 2003
f. Verslag bestuurlijk overleg wonen, zorg en welzijn van 25 juli 2003
g. Verslag van Zorgberaad
h. Verslag van het DB v.d. Sportraad Sliedrecht van 2 juli 2003
i. Vergaderstukken Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Drechtsteden van 4 september
2003
j. Vergaderstukken Bestuurlijke Commissie Vrije Tijd Drechtsteden van 4 september
2003
k. Vergaderstukken portefeuillehoudersoverleg educatie en werkgelegenheid van ZHZ van
9 oktober 2003
l. Verslag portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid/Welzijn ZHZ
m. Jaarverslag 2002 van de GGD ZHZ
n. Jaarverslag en Jaarrekening 2002 van Regionale Bijzondere Controle
o. Brief en brochure van de provincie Zuid-Holland van oktober 2003 over “Staat van
Zorg 2002”
p. Ontwerp provinciaal spreidingsplan ambulancezorg Zuid-Holland 2004
De LS fractie vraagt of het niet mogelijk is een signaal af te geven richting provincie dat
het ambulance vervoer m.b.t. bereikbaarheid niet altijd aan de wettelijke eisen voldoet.
Wethouder Blijenberg geeft aan dat het college een brief hierover naar de provincie
heeft geschreven
q. Vergaderstukken DB Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden van 22
oktober 2003
r. Comptabiliteitsbesluiten.
Het gewijzigde raadsvoorstel van 31 oktober 2003 wordt doorgenomen.
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Mededelingen
Wethouder Van Kooten heeft mededelingen over Drechtwerk en over gelden minima.
Er is een mogelijkheid voor een eenmalige uitkering voor de minima. Wethouder Van
Kooten komt met een voorstel hierover richting raad.
Wethouder Blijenberg heeft mededelingen over Hollandsche Biesbosch, commissie Sociaal
Beleid en commissie Vrije Tijd, integratie adviesraad en jongerenconferentie.
Voor de Hollandsche Biesbosch hoeft geen gebruik gemaakt te worden van een
garantstelling. Het is binnen de taakstellende begroting gebleven.
Bureau BJ partners verzorgt de organisatie van een jongerenconferentie in het gemeentehuis.
De gelden voor deze conferentie zijn door de provincie beschikbaar gesteld.

7.

Programmabegroting
De programma’s 6, 7, 9, 10 en 11 worden aan de hand van de betreffende pagina’s behandeld. Wanneer de eerder door de fracties ingediende vragen nog niet naar tevredenheid zijn
beantwoord, kan om een nadere beantwoording/verduidelijking gevraagd worden. De in de
aanbiedingsbrief voor deze commissie relevante zaken worden in de behandeling van de programma’s meegenomen.
Programma 6 (blz. 64,65)
De PvdA fractie heeft een vraag over het schoolzwemmen.
De fractie vraagt of aan de ouders wel een eigen bijdrage in de kosten van het vervoer naar
het zwembad gevraagd kan/mag worden.
De kosten voor het schoolzwemmen zijn vrij fors. Er is gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden. De directeuren van de scholen hebben hierbij creatief meegedacht. Een bezuiniging
op het vervoer is daarbij als één van de mogelijkheden naar buiten gekomen. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld te komen tot een andere verdeling m.b.t. deelname van kinderen
aan het schoolzwemmen.
De ouders wordt een bijdrage in de kosten van het vervoer naar het zwembad gevraagd. Het
is geen wettelijke verplichting voor de gemeente om hieraan bij te dragen. De gemeente heeft
dit altijd op vrijwillige basis gedaan. Het gaat nadrukkelijk niet om het afschaffen van het
schoolzwemmen. Voor het schoolzwemmen blijft een bedrag van 100.000, euro in de begroting staan. Aan het niveau van het schoolzwemmen wordt dus niet getornd, maar wel aan de
bijdrage voor het vervoer naar het zwembad. Al voor de bezuinigingen is naar de hoge post
voor het schoolzwemmen gekeken en is geconcludeerd dat deze lager moest worden.
De SGP/ChristenUnie fractie informeert naar de mogelijkheid (de kosten van vervoer) van
het schoolzwemmen onder te brengen bij de breedtesport.
De CDA fractie informeert naar het bedrag van 60.000,- euro voor “De Akker”, is dit alleen
bestemd voor de bouw?
Tekst aanpassen i.p.v. voortgezet onderwijs moet dit zijn voorbereidend.
De LS fractie informeert naar taakstelling en naar OALD.
Wethouder Van Kooten antwoordt m.b.t.:
- OALD dat dit een typefout is, wordt aangepast;
- taakstelling; door bezuiniging o.a. binnen het ambtelijk apparaat en andere (efficiency) zaken;
- breedtesport en schoolzwemmen; wordt beantwoord door mevrouw Abee;
- De Akker, het is rijksgeld, dat voor de bouw van het gebouw is bestemd. De grondkosten
zitten er niet bij.
Afspraak en actie: mevrouw Abee gaat onderzoeken of (de vervoerskosten van) het
schoolzwemmen bij de breedtesport kan worden opgenomen. Antwoord wordt bij de
Memorie van Antwoord meegenomen.
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De CDA fractie informeert naar de invulling van de bewustwording en de Ecokids.
De VVD fractie informeert naar verloop voorstellingen zalencentrum.
De LS fractie informeert naar Ecokids, zalencentrum en verenigingsactiviteiten.
De PvdA fractie vraagt om verduidelijking n.a.v. tekst dat er een beleidsnota zou zijn over
het verenigingsverzamelgebouw.
Wethouder Blijenberg antwoordt dat:
- het schrappen van de 2.200,- euro voor bewustwording uit de 2e bezuinigingsronde is voort
gekomen;
- de bezoekersaantallen voor de eerste voorstellingen in het zalencentrum stemmen niet ontevreden. Men gaat proberen de aantallen nog verder te vergroten door meer publiciteit.
- gekozen is voor een zalencentrum op commerciële basis, dat betekent dat voor verenigingen geen andere huurprijs kan gelden en dat de gemeente geen invloed op de huurprijzen
heeft. Wanneer je het anders wil moet je gaan subsidiëren;
- er geen beleidsnota is over het verenigingsverzamelgebouw. Er is alleen een onderzoeksrapport van Drijver en partners.
Pauze.
De vergadering wordt voor tien minuten geschorst.
De heer Van Dijk verlaat de vergadering.
Programma 9 (Blz. 70 en 71)
De LS fractie informeert naar het bezoekerscentrum de Hollandsche Biesbosch en de garantstelling die niet nodig blijkt te zijn.
De SGP/ChristenUnie fractie informeert naar de speeltuinvereniging.
De CDA fractie vraagt of er geld voor de eventuele garantstelling van de Hollandsche Biesbosch gereserveerd was. Fractie merkt op dat de gemeente een hoog bedrag aan de Hollandsche Biesbosch betaald en of het niet mogelijk is dat de Drechtsteden niet meer kunnen bijdragen.
Fractie doet de suggestie, dat wanneer besloten wordt tot omklapping van de sportvelden er
ruimte open komt voor waterberging.
Wethouder Blijenberg antwoordt dat:
- een eventuele garantstelling voor de Hollandsche Biesbosch uit de ABR had moeten worden betaald. Er was geen aparte voorziening voor getroffen. Er is dus geen geld over;
- er diverse pogingen zijn ondernomen een bepaalde gemeente te laten deelnemen, maar dat
dit niet gelukt is. Het betreft een vrijwillige bijdrage;
- de speeltuinen behoorden tot nieuw beleid, dit is door de bezuinigingen geschrapt. Naar een
mogelijkheid van realisatie van een speelvoorziening bij de Hooizolder wordt nog onderzoek
gedaan.
Programma 10 (Blz. 72 en 73)
De LS fractie vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het CWI.
De CDA fractie vraagt naar stand van zaken m.b.t. de Wet werk en Bijstand (WWB).
Wethouder Van Kooten antwoordt dat:
- de laatste berichten over het CWI goed zijn;
- het nodige in het werk wordt gezet om de stukken die voor 1 januari 2004 klaar moeten zijn
ook klaar te hebben in december. Ook naar samenwerking in de regio (met omringende gemeenten) wordt gekeken. Er is een overgangsregeling die in de tijd ruimte biedt.
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De LS fractie geeft aan het niet eens te zijn met wat er is vastgelegd over het Diaconaal
Maatschappelijk Werk en het Rivas. Subsidiëren van twee instellingen met dezelfde dienstverlening.
De PvdA fractie vindt het halveren van de 1/3 regeling geen goed idee.
De fractie vraagt of onderhuur invloed heeft op de subsidie, die de ABC trimclub ontvangt.
De CDA fractie informeert naar stopzetten subsidie voor jongerenforum en de stand van zaken m.b.t. de adviesraden in het algemeen.
De PvdA fractie komt terug op de omgang met de adviesraden.
Wethouder Blijenberg antwoordt dat:
- het college onderschrijft wat er over het Diaconaal Maatschappelijk werk is opgenomen. In
2004 moet een nieuw contract worden afgesloten;
- bij de 1/3 regeling bewust gekozen voor ingangsdatum van 2005, omdat verenigingen voor
2004 al plannen hebben gemaakt;
- onderverhuur door ABC mogelijk is wanneer dit niet op commerciële basis gebeurd. De
ABC Trimclub zal hier nogmaals duidelijk op gewezen worden;
- subsidie voor jongerenforum is stopgezet, omdat alle pogingen de jongeren erbij te betrekken mislukt zijn;
- er sprake is van vigerend beleid m.b.t. adviesraden, wanneer je besluit tot een andere opzet
van de adviesraden dan is dat nieuw beleid. Dit wil zeggen dat er een andere organisatorische
inrichting van de adviesraden komt, maar dat het niet de bedoeling is dat deze verdwijnen.
Subsidie Ouderenzorg.
De PvdA fractie zegt in principe steun aan de Stichting toe wanneer er financiële mogelijkheden voor zijn.
De SGP/ChristenUnie fractie wil een en ander bezien i.h.k.v. de budgetsubsidiëring.
De LS fractie vindt niet duidelijk wat er in het comptabiliteitsbesluit gevraagd wordt en hoe
dat zich verhoud tot het inspreken van de heer Schoonderbeek.
De CDA fractie vraagt of het tekort van 49.000,- euro een verschil is tussen de ingediende
begroting van de Stichting Ouderenzorg en de gemeentebegroting.
Wethouder Blijenberg antwoordt dat:
- de gemeente niet heeft bezuinigd, maar van hetzelfde bedrag als vorig jaar is uitgegaan. Het
is een verschil in begroting.
De voorzitter verzoekt de verschillende fracties om eventueel in te dienen moties m.b.t. de
begroting met elkaar kort te sluiten.
8.

Uitbreiding/aanpassing gebouw prof. Van der Waalslaan 2 van de Prins Willem
Alexanderschool
Het educatief beraad heeft met het voorstel ingestemd.
De commissieleden kunnen zich met het voorstel verenigen.

9.

Jaarverslag Leerplicht 2002-2003
De commissieleden kunnen zich met het voorstel verenigen
De SGP/ChristenUnie complimenteert de steller van het voorstel.

10.

Rondvraag
LS fractie vraagt de heer Van Grinsven van Elektra uit te nodigen voor de volgende commissie voor een nader toelichting op de brief.
De heer De Winter informeert naar Floriade. Dit wordt bij de commissie Burger en Bestuur
behandeld
Wethouder Blijenberg vraagt of in de commissievergadering van 2 december de bespreekstukken van zijn portefeuille als eerste behandeld kunnen worden. Dit wordt geregeld.
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vastgesteld.
11.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.45
uur.

De voorzitter,

De secretaris,

