NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG
Van

:

vergadering raadscommissie Welzijn en Zorg

Datum

:

1 juli 2003

Aanwezig

:

de heer A. de Winter
de heer Ph.G. Mak
mevrouw C. Galle-Prins
de heer J.J. Huisman
de heer T.W. Pauw
mevrouw M. Danser-Duizendstra
de heer G.M. van Dijk
mevrouw J.G.C. Hartkoren-de Jong
de heer H. van Kooten
de heer K. Blijenberg
de heer A. Koenen
mevrouw M. Feddema-Wardenaar
mevrouw J. Kerver
de heer T. Pauw

Afwezig

000030

:

voorzitter

leden

wethouder
wethouder
secretaris
notuliste
vertegenwoordigster personeel
Merwerodeschool
secretaris voetbal Sliedrecht

mevrouw C. Baars-de Bruin
de heer T.C.C. den Braanker
mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff
de heer J.B.K. van der Mark
mevrouw G.J. Visser-Schlieker

1.

Opening
De voorzitter, de heer De Winter, heet de aanwezigen van harte welkom.
De heer Van Dijk en mevrouw Hartkoren komen iets later.
Mevrouw Baars is afwezig en wordt vervangen door de heer Huisman. De heer Den Braanker,
de heer Van der Mark, mevrouw Visser en mevrouw Dekker zijn afwezig.
Voor agendapunt 2a zijn twee insprekers aanwezig.
Mevrouw J. Kerver, namens het personeel van de Merwerodeschool en de heer T. Pauw
namens de voetbal.

2a.

Spreekrecht burgers over niet geagendeerde onderwerpen
Merwerodeschool
Mevrouw Kerver geeft een nadere toelichting op de namens het personeel van de
Merwerodeschool gestuurde brief aan de gemeente Sliedrecht.
De Merwerodeschool gaat fuseren met De Bongerd uit Papendrecht. Zowel het bestuur als het
personeel van de Merwerodeschool hebben de voorkeur voor nieuwbouw van de fusieschool.
Het personeel van De Merwerodeschool wil ook graag in Sliedrecht blijven. Het bestuur van de
Merwerodeschool heeft echter gekozen voor huisvesting van de Merwerodeschool op het terrein
van de Bongerd in Papendrecht omdat huisvesting in Papendrecht sneller gerealiseerd kan
worden dan hele nieuwe huisvesting (Baanhoek West) in Sliedrecht.
Het personeel van de Merwerodeschool vraagt de gemeente Sliedrecht mee te willen werken en
denken aan onderzoek van de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting van de fusieschool in
Sliedrecht tot nieuwbouw in Baanhoek West gerealiseerd kan worden. Hierbij wordt gedacht aan
het bedrijventerrein Stationspark II.
Het college wil meewerken aan een onderzoek.

? 2?
De meerderheid van de leden van de commissie Welzijn en Zorg willen ook meewerken aan een
onderzoek om te kijken of tijdelijke huisvesting op het Stationspark (sintelbaan) mogelijk is. De
CDA fractie is niet voor een onderzoek. De heer Van Kooten bespreekt de mogelijkheid van
onderzoek tijdelijke huisvesting, ook het financiële aspect, op woensdag 2 juli 2003 met de heer
Van Lingen (bestuurslid) van de Merwerodeschool. Aan het onderzoek zijn geen hoge kosten
verbonden er wordt alleen gekeken of tijdelijke huisvesting op Stationspark wel of niet mogelijk
is.
Voetbal
De heer T. Pauw, secretaris van voetbalvereniging Sliedrecht vraagt de gemeente om
medewerking te verlenen aan een spoedige financiële afhandeling. Een deel van de accommodatie
van de voetbal moet dringend vervangen worden. Hier is echter geld voor nodig. De bank wil
wel financieren, maar niet langer dan de duur van het opstalrecht. Het opstalrecht verloopt in
2008. De voetbal vraagt de gemeente het opstalrecht te verlengen tot 2013. De voetbal heeft ook
een verzoek om subsidie ingediend en gevraagd om toepassing van de 1/3 regeling. Het verzoek
om subsidie, 1/3 regeling, de garantstelling door de gemeente en een af te sluiten herenakkoord
moeten via een voorstel naar het college. Het is gewenst dit voorstel vrijdag 4 juli door het
college getekend te hebben zodat de voetbal na de B&W vergadering van 8 juli op de hoogte
gesteld kan worden van de besluitvorming.
Het college wil meewerken aan een spoedige financiële afwikkeling.
De meerderheid van de leden van de commissie Welzijn en Zorg willen meewerken aan de
garantstelling en financiële afhandeling. De heer Mak wil het nog nader bespreken in de fractie.
Afspraak en actie: het college probeert de adviesnota dinsdag in B&W te bespreken
zodat het voorstel voor de raad van 1 september 2003 geagendeerd kan worden
2b.

Spreekrecht burgers over geagendeerde agendapunten
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3.

Vaststellen agenda
Agendapunt 7 vervalt.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4a.

Notulen van 13 mei 2003
N.a.v. de tekst.
Blz. 5 punt a. Lumsumfinanciering vervangen door lumpsumfinanciering.
Blz. 5, punt 6, in de één na laatste regel “reservekosten onderwijs”vervangen door
“reservekosten huisvesting onderwijs”.
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de inhoud.
Blz. 2 m.b.t. gesprek met de cliëntenraad. Het gesprek met de cliëntenraad vindt na de
zomervakantie plaats.

4b.

Actielijst behorend bij de notulen van 13 mei 2003
Actielijst.
Punt 1. In september komt een tussen rapportage over de adviesraden.
Punt 5. De RPCP wordt nog uitgenodigd voor een commissievergadering.
Punt 6. Presentatie stand van zaken Griendencollege komt in september/oktober.
Punt 7. Over de stand van zaken “Petteflet”komt de heer Borst in de commissie van september
praten.
De actielijst wordt aangepast.

5.

Ingekomen stukken

? 3?
a. Advies Cliëntenraad Sociale Zaken n.a.v. het voornemen tot herziening Verorde ning
Wiw en vrijlating van Inkomsten
Het advies wordt voor kennisgeving aangenomen.
b. Managementrapportage sociale zaken 1e kwartaal 2003
Mevrouw Hartkoren brengt onder de aandacht dat het levensonderhoud met 8 % gestegen is.
Wanneer deze lijn zich het komende jaar doorzet is dat erg verontrustend. Kan hier iets voor
geregeld worden?
De heer Van Kooten wil de resultaten van het tweede kwartaal afwachten voordat hier beleid
voor wordt gemaakt.
c. Maandelijkse rapportage “maart 2003" Vrijwilligers Vacature Bank Sliedrecht
De rapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.
d. Begroting 2004 van de Sportraad Sliedrecht
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
e. Zorgplan 2003/2004 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zuid-Holland Zuid
De heer Pauw merkt op dat de begroting 2004/2005 toch sluitend moet zijn?
De heer Van Kooten merkt op dat de begroting van 2003/2004 een tekort vertoont en dat de
gemeente voor één keer akkoord is gegaan met een aanzuivering van dit tekort. Maar aan het DB
heeft meegedeeld dat de begroting voor de volgende jaren sluitend moet zijn.
f. Aanpassing statuten Stichting RIO Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Over dit onderwerp vraagt mevrouw Hartkoren, mevrouw Dekker contact op te nemen met de
heer Zuidinga.
g. Jaarrekening 2002 van Serviceflat “Drechtstreek”
De jaarrekening wordt voor kennisgeving aangenomen.
h. Comptabiliteitsbesluiten
De comptabiliteitsbesluiten worden voor kennisgeving aangenomen.
6.

Mededelingen portefeuillehouders
Wethouder Van Kooten deelt mee dat:
* op de H. Dunantschool een onderzoek naar de klimaatbeheersing plaats gaat vinden;
* hij de laatste vergadering van ZHZ niet heeft kunnen bijwonen.
Wethouder Blijenberg deelt mee dat:
* de commissie Vrije Tijd twee maanden niet vergaderd heeft;
* het infocentrum van de Hollandsche Biesbosch bijna gereed is en in de herfstvakantie officieel
geopend wordt;
* agendapunt 7 van de agenda is gehaald omdat de scouting nog bezig is met het regelen van het
financiële plaatje. Er komt een nieuw exploitatieoverzicht. Hopelijk komt in de volgende
commissie een voorstel;
* na de zomervakantie met wijkgericht werken de wijk in wordt gegaan. De (burger) raadsleden
worden door de wijkcoördinator benaderd i.v.m. het verschijnen van een krant voor de
verschillende wijken. Ook wordt gekeken welk raadslid naar welke wijk toegaat.
* het zalencentrum van de Lockhorst met aanloopverliezen kampt. Over dit onderwerp komt nog
nadere berichtgeving;
* de opname stop bij Parkzicht naar beneden (andere instellingen) doorwerkt;
* met Sliedrecht Sport hopelijk binnenkort een afrondend gesprek plaatsvindt;
* het college wil streven naar een totaal jeugdbeleid. maar dat dit niet eerder gerealiseerd kan
worden dan begin 2004;
* college besloten heeft een bodem te leggen m.b.t. afdeling Welzijn. Er is een
sollicitatieprocedure opengesteld en er zijn noodverbanden gelegd.
De heer Mak vraagt of gelet op de opnamestop bij Parkzicht de vervolgstappen bekend zijn.
Wethouder Blijenberg antwoordt dat er nog geen concrete plannen zijn.

7.

Geldlening Stichting Het Padvindershonk

? 4?
Dit agendapunt is komen te vervallen.
8.

Speelruimtebeleid
Wethouder Blijenberg geeft aan dat het voorstel nog dateert van voor de hoofdlijnen-discussie.
De financiële invulling is inmiddels gewijzigd. Het college wil de kosten niet in één keer in een
voorziening stoppen, maar jaarlijks een bedrag van € 70.000,- halen uit de PVVO. In 2004 kan
dat echter niet uit de PVVO dus dan eenmalig een bedrag uit de ABR beschikbaar stellen.
Mevrouw Galle is blij met het raadsvoorstel.
De heer Mak is geschrokken van het totaal bedrag en vraagt of de 2.8 miljoen een totaal is. Wat
is er nodig voor de lange termijn. Wat willen we met deze voorzieningen en kunnen we ze
bekostigen?
Wethouder Blijenberg antwoordt dat het bedrag van 2.8 miljoen waarschijnlijk de totale waarde
van de speelvoorzieningen is. Dit kan nagegaan worden.
Het bedrag van € 40.000,- is voor nieuwe speelvoorzieningen. Tot nu toe is een ad hoc beleid
gevoerd er was weinig geld voor speelvoorzieningen. Vanaf heden vindt reservering van gelden
plaats voor de speelvoorzieningen.
Via Ruimte en Groen komt er nog een voorstel hoe de achterstand ingelopen kan worden.
De heer Mak dringt aan op een spoedige komst van de startnota zodat deze bij de definitieve
besluitvorming betrokken kan worden.
De meerderheid van de leden van de commissie Welzijn en Zorg kunnen zich met het voorstel
verenigen. De SGP/ChristenUnie fractie behoudt haar stem voor.
Géén hamerstuk.

9.

Regionalisering van de leerplicht
De PvdA fractie gaat akkoord met het voorstel.
De heer Mak vindt het een goed voorstel. Zijn vraag is echter of het bureau met de huidige
formatie van start kan gaan en niet kiest voor uitbreiden.
Wethouder van Kooten geeft aan dat het bureau niet zal kiezen voor uitbreiding als dat niet
noodzakelijk zou zijn.
De leden van de commissie Welzijn en Zorg kunnen zich met het voorstel verenigen.

10.

Intrekken verordening en overeenkomst vakonderwijs d.d. 1970
De leden van de commissie Welzijn en Zorg kunnen zich met het voorstel verenigen.

? 5?
11.

Rondvraag
Wetsontwerp werk en bijstand
De heer Pauw heeft een vraag n.a.v. een ontvangen leaflet over wetsontwerp werk en bijstand.
In leaflet staat dat de gemeenten enthousiast zijn over het wetsontwerp. Hoe is dat in onze
gemeente?
Wethouder Van Kooten kent het bericht niet, maar in september komt bij de bespreking in de
commissie van de gevolgen van de nieuwe Wet werk en bijstand een beantwoording op deze
vraag
Knotsweek
De heer Pauw betreurt het dat er voor het sportgedeelte in de Knotsweek geen mensen zijn.

12.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.30 uur.

