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1.

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.
De commissie stemt in met het verzoek van de pers om vanaf heden aan de
commissietafel plaats te mogen nemen.
De heer C. Goedegebuur van de politie Zuid-Holland Zuid is aanwezig om een
presentatie te houden over het “jeugdpreventieteam”(JPT).

2a.

Spreekrecht burgers over niet geagendeerde onderwerpen
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.

2b.

Spreekrecht burgers over geagendeerde agendapunten
Mevrouw L. Penning van Vluchtelingenwerk en de heer H. van de Graaf van de R.K.
kerk Sliedrecht willen van het spreekrecht gebruik maken. Ze willen beiden inspreken
op agendapunt 10 “Initiatiefvoorstel SGP/CU over legaal in Sliedrecht verblijvende
uitgeprocedeerde asielzoekers”.
Mevrouw L. Penning pleit voor het ondersteunen van het initiatiefvoorstel.
Door de nieuwe Vreemdelingenwet komen veel asielzoekers in de problemen.
Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen niet altijd voldoen aan de eis om na uiterlijk 28
dagen terug te keren naar het land van herkomst. Niet alle landen zijn snel of werken
mee met het verstrekken van het benodigde uitreisvisum. Mensen komen door nieuwe
wetgeving op straat te staan en hebben geen enkel recht op welke voorziening dan
ook. Ze belanden op die manier vaak in de illegaliteit, met alle gevolgen van dien.
Vluchtelingenwerk pleit er dan ook voor de asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, maar
niet binnen 28 dagen kunnen terugkeren, voor noodopvang in aanmerking te laten
komen.
De heer H. van de Graaf pleit ook voor het voorstel.
De R.K. kerk is bereid om deel te nemen aan een op te richten stichting, die zich met
de noodopvang bezig kan gaan houden. De deelname betreft zowel vrijwilligerswerk als
financiële ondersteuning. Ook andere kerken en niet kerkelijke maatschappelijke
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instanties willen deelnemen. Voor de kerkelijke- en niet kerkelijke instanties is
deelname afhankelijk van het standpunt van de gemeente in deze.
Doelstelling van de kerk is richten op noodopvang. Het beleid van de rijksoverheid dat
uitgeprocedeerde asielzoekers terug moeten naar het land van herkomst blijft
voorop/overeind staan.
Zie voor verdere inhoudelijke behandeling agendapunt 10.
3.

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt de presentatie door de heer C. Goedegebuur over het JPT
toegevoegd. Dit wordt agendapunt 4a.
De “Perspectiefnota”staat alleen geagendeerd voor de commissie Burger en Bestuur
(B&B). De leden van de commissie Welzijn en Zorg (WEZ) wordt gevraagd eventuele
vragen over
de “Perspectiefnota”in de commissie B&B te laten stellen. De leden
van de commissie WEZ gaan akkoord met deze insteek. De PvdA maakt nog wel een
voorbehoud, willen de uitkomst van de commissie B&B over behandeling van de nota
afwachten. Indien niet bevredigend dan moet het een agendapunt worden voor
volgende commissie vergadering.
De “Perspectiefnota” wordt in principe in de raad van januari besproken.
Agendapunt 7: “Beschikbaar stellen van gelden voor huurkosten noodlokalen locatie
Elzenhof” en agendapunt 8: “Voorbereidingskrediet aanpassing gebouw Elzenhof 124
voor “De Sprong”, school voor praktijkonderwijs”worden samen behandeld. Over de
twee raadsvoorstellen vindt wel aparte besluitvorming plaats.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4.

Notulen
N.a.v. de tekst
Blz. 3 punt 5 “Ingekomen stukken”onderdeel e : Vergaderverslag van het educatief
Beraad “Sliedrecht”.
Tekst aanvullen met: “Het ministerie heeft extra geld voor het onderwijs ter beschikking
gesteld. In Sliedrecht is er voor gekozen dit geld niet alleen naar het primair onderwijs
te laten doorvloeien, maar het op te nemen in de algemene middelen (t.b.v.
onderwijshuisvesting)”.
Blz. 4 punt 7 “Beleidsplan Abw, Ioaw en Ioaz 2003 gemeente Sliedrecht”.
Tekst aanvullen met: “De positie van de cliënt in ogenschouw nemen. Wat vraagt de
cliënt. Het beleid wijzigen van aanbodgericht naar vraaggericht”. Het beleid van sociale
zaken is
op deze werkwijze gericht.
De centrale publiekshal in het nieuwe gemeentekantoor wordt (zo mogelijk) ingericht
naar de behoefte van de burger (vraaggericht).
Blz. 5 punt 12: “Programma zalencentrum”.
Tekst aanvullen. Tekst wordt: “Het bedrag van euro 10.000,- is afkomstig uit het
beschikbare bedrag van euro 45.000,- (dit is een structureel bedrag dat jaarlijks
beschikbaar wordt gesteld) het betreft dus geen overschrijding.
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.

N.a.v. de inhoud.
Blz. 2 punt 3a “Budgetsubsidiering”.
De door de heer Jens toegestuurde extra informatie is ter inzage gelegd. Mevrouw
Baars vraagt wat is nu de volgende stap? De (concept)subsidieverordening is nodig
als vergelijkingsmateriaal. Exemplaren van de benodigde concept subsidieverordening
liggen na afloop van de vergadering voor een ieder klaar. In de commissie vergadering
van 11 februari zal één en ander besproken worden. De beoogde datum van 1 april
2003 voor gereed zijn van de definitieve subsidieverordening wordt vooralsnog
gehaald.
Blz 4 punt 6: “Mededelingen” m.b.t. nota Kunst Openbare ruimte.
Welk beleid gaat hierover gevoerd worden?
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Zijn de commissieleden het nog steeds eens met het beleid zoals verwoord in de nota?
De raad heeft recent de motie ”Openbaar toilet Kerkbuurt” aangenomen. De stand van
zaken hieromtrent is dat er op dit moment overleg met de winkeliersvereniging
plaatsvindt over de herinrichting van de Kerkbuurt. De inrichting van een openbaar
toilet wordt in dit overleg meegenomen. In de commissievergadering van februari zal
het college van B&W hieromtrent met een voorstel komen. Waar het gaat om de nota
“Kunst in de openbare ruimte” zijn de commissieleden van mening dat het daar
verwoorde beleid uitgevoerd moet worden. De fractie van SGP/CU stelt dat er bij
commissieleden misschien de behoefte bestaat de nota in te zien. Afgesproken wordt
de nota ter inzage te leggen.
Afspraak en actie: de nota wordt nog een keer ter inzage gelegd
Actielijst
Punt 1: “onderzoek naar in- en uit het waterhaalplaats voor boten”.
Op 23 januari a.s. vindt er weer een overleg plaats.
Punt 2: “subsidieverordening”. Concept is klaar. In februari 2003 komt de conceptverordening in de commissie en de raad.
Punt 3 “overzicht adviesraden”. Aan alle adviesraden is een brief gestuurd met
verzoek voor half februari de verschillende wensen op papier te zetten.
Inventarisatieronde. In maart 2003 komt er een nieuw voorstel. De beoogde einddatum
is september.
Punt 5: “Rapport met wensen culturele verenigingen voor de accommodatie”. Beoogde
datum wordt half februari 2003.
4a.

Presentatie over Jeugd Preventie Team (JPT)
De heer C. Goedegebuur van de politie ZHZ, district Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden geeft de presentatie. Hij is coördinator van het preventieteam.
Het JPT bestaat nu drie jaar. Het JPT werkt met verschillende organisaties samen o.a.
OM, gemeenten, hulpverlening etc. De cliënten voor het JPT komen met name via de
politie binnen, o.a. via procesverbalen. Binnen 24 uur vindt een eerste gesprek met de
cliënt plaats. Er volgen daarna nog maximaal 12 gesprekken. De procedure duurt ca.
drie maaden. JPT kan cliënten hierna verwijzen naar andere hulpinstanties.
JPT heeft geen directe contacten met scholen over leerlingen die stelselmatig van
school verzuimen. Dit is moeilijk realiseerbaar. Te veel omvattend.
Het Samenwerkingsverband Jeugdwelzijn Sliedrecht (SJS) is een netwerk van
organisaties die vanuit hun taak regelmatig contact hebben met jongeren in Sliedrecht.
Hierin zitten naast vertegenwoordigers van gemeente en politie ook
vertegenwoordigers van het RIVAS, het Griendencollege, het Jeugdpreventieteam en
Elektra. Het SJS en JPT werken op deze wijze samen.
Een deel van de benodigde financiën krijgt het JPT van de gemeenten en de provincie
(subsidie).
De gemeente Sliedrecht stelt jaarlijks een structureel bedrag ter beschikking aan het
JPT.

10.

Initiatiefvoorstel SGP/CU over legaal in Sliedrecht verblijvende
uitgeprocedeerde asielzoekers.
Vervolg agendapunt 2b.
De PvdA fractie pleit voor een oproep aan de Haagse collegae om in actie te komen
tegen nieuwe maatregelen (termijn van 28 dagen) in de “nieuwe” vreemdelingenwet.
PvdA fractie pleit ook voor een generaal pardon voor asielzoekers die al jaren hier zijn.
Het college heeft besloten alle mail en andere ingekomen brieven (over gevolgen
nieuwe vreemdelingenwet) naar de minister en de vaste kamercommissie te sturen. De
leden van de
commissie WEZ kunnen de stukken in zien bij de griffier. De leden
kunnen dan zelf beslissen of ze met college samen richting Den Haag reageren op
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het nieuwe vreemdelingenbeleid of als fractie afzonderlijk. Of in het geheel niet willen
reageren.
Het college ondersteunt het idee van het oprichten van een stichting die zich met
noodopvang gaat bezighouden. Het moet alleen geen open einde regeling zijn.
Het overheidsbeleid moet wel overeind blijven. De hulp moet gericht zijn op de
uiteindelijke terugkeer naar het land van herkomst van de betreffende asielzoeker.
In het initiatiefvoorstel wordt een financiële paragraaf gemist. De commissieleden
zouden dit wel aan het voorstel toegevoegd willen zien om te voorkomen dat er een
“open-eind” regeling ontstaat. Het financiële plaatje zou eerst ambtelijk inzichtelijk
moeten worden gemaakt. Hiervoor moeten eerst een aantal zaken op een rijtje worden
gezet, omdat de kosten van een aantal factoren afhankelijk zijn.
Het voorstel roept nog enkele andere vragen op:
hoe lang kan men voor noodopvang, nadat de termijn van 28 dagen is
verstreken, in aanmerking komen?
hoe kun je legaal in Nederland verblijven als je uitgeprocedeerd bent?
hoe en door wie wordt bepaald of de uitgeprocedeerde asielzoeker meewerkt
aan zijn terugkeer?
welk perspectief hebben mensen die uitgeprocedeerd zijn, ook als je ze
noodopvang aanbiedt?
wie zorgt voor uitzetting als de termijn van noodopvang is verstreken?
is er ook gemeentelijk beleid geformuleerd n.a.v. de nieuwe Vreemdelingenwet?
Een exacte termijn waarbinnen men voor noodopvang in aanmerking kan komen, en
waarbinnen terugkeer gerealiseerd kan worden is moeilijk te benoemen. Dit is o.a.
afhankelijk van de ambassade van het land van herkomst; de ene keer verstrekt men
een uitreisvisum binnen enkele weken, de andere keer kan het wel een jaar duren.
Je kunt uitgeprocedeerd zijn en toch legaal in Nederland verblijven als men valt binnen
een bepaalde categorie, bijvoorbeeld mensen met medische problemen. Mevrouw
Penning licht dit verder toe.
De landelijke stichting INLIA kan helpen bij het bepalen van wie voor noodopvang in
aanmerking komt en heeft criteria opgesteld waardoor bepaald kan worden of iemand
daadwerkelijk aan zijn terugkeer meewerkt. Zij hebben hier de deskundigheid voor in
huis en gemeenten kunnen daar gebruik van maken.
Het enige perspectief dat mensen die uitgeprocedeerd zijn feitelijk hebben, ook als zij
voor noodopvang in aanmerking komen, is terugkeer naar het land van herkomst.
Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor een eventuele huisuitzetting indien de
termijn van noodopvang is verstreken. De eventueel op te richten stichting die de
noodopvang kan verzorgen zal hier i.s.m. de gemeente een standpunt over in moeten
nemen.
Het gemeentelijk beleid is vormgegeven in de samenwerking met Vluchtelingenwerk en
relaties die de gemeente onderhoud met het COA en instellingen die zich bezighouden
met inburgering.
Een op te richten stichting moet door deskundigen worden bemenst. Hierbij zou men
kunnen denken aan Vluchtelingenwerk, kerken, gemeente, woningbouwvereniging etc.
De heer Van Kooten gaat na of ook via het Drechtstedenbestuur richting Den Haag
gereageerd kan worden.
Afspraak en actie: de wethouder bespreekt met de portefeuillehouder
regiozaken of ook een reactie van het Drechtstedenbestuur tot de
mogelijkheden behoort
Afspraak: het voorstel wordt aangepast en met een financiële paragraaf
aangevuld
Actie: de heren Den Braanker, Van Kooten, Koenen, Duijnhouwer, Van der
Mark
De fracties stemmen in met de geest van het voorstel. De VVD fractie behoudt haar
stem voor. Indien er een brief namens de raad naar Den Haag gaat dan wil de VVD

? 5?
fractie deze eerst zien. Ook wil zij eerst zeker weten dat het rijksbeleid niet wordt
doorkruist.
5.

Ingekomen stukken
a. Brief van de Vereniging Christelijk Onderwijs Sliedrecht van december
2002 De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
b. Schoolkrant van o.b.s. “de Wilgen”van november 2002.
De schoolkrant wordt voor kennisgeving aangenomen.
c. Vergaderverslag van het Educatief Beraad Sliedrecht van 9 december 2002.
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
d. Schoolmaatschappelijk werk.
Voor kennisgeving aangenomen.
e. Managementrapportage Sociale Zaken derde kwartaal 2002.
De heer Pauw vraagt waarom Dordrecht er volgens het rapport buiten valt. De reden is
dat Dordrecht op het gebied van Sociale wetgeving één van de betere gemeenten in
Nederland is.
f. Vergaderstukken voor de vergadering op 27 november 2002 van het DB
van het Openbaar lichaam Sociale Werkvoorzieningen Drechtsteden.
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
g. Uitnodiging bestuurlijk overleg v.d. sociale dienst over de regionale
samenwerking van de gemeenten.
De uitnodiging wordt voor kennisgeving aangenomen.
h. Diverse voorbeelden budgetsubsidies 2002 en 2003 gemeente Gorinchem.
De voorbeelden worden voor kennisgeving aangenomen.
i. Memo van de heer L. van Hassel van 22 augustus 2002 over onderhoud
Elektra.
Mevrouw Baars wil dit stuk op de agenda van de volgende commissie geplaatst
hebben.
j. Vergaderstukken voor de bestuurlijke commissie Sociaal Beleid.
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
k. Vergaderstukken voor de bestuurlijke commissie Vrijetijd.
De heer Pauw heeft vraag over VVV Sliedrecht. VVV’s in de lande gaan niet zo goed.
Hoe staat het met Sliedrechtse VVV. Voor Sliedrecht geen nadeel. Er vindt nog wel
een heroriëntatie plaats. Een vertegenwoordiger van Zuid-Holland Zuid is
toezichthouder. De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
l. Comptabiliteitsbesluiten
Het besluit wordt voor kennisgeving aangenomen.
6.

Mededelingen
a) portefeuillehouders
Wethouder Blijenberg heeft de volgende mededelingen over zijn portefeuille:
samen met de heer Boeveé een bezoek gebracht aan het Albert
Schweitzerziekenhuis:
van de huisartsen is geen duidelijk antwoord gekomen op de op 15 december
2002 aan de huisartsen verstuurde brief over de huisartsenpost;
vrijwilligersavond is positief gewaardeerd;
oud- en nieuw feest “Elektra” en “Havanna” is voor herhaling vatbaar;
samen met De heer Boeveé bestuurlijk overleg gehad bij Baggermuseum. In
overleg is over financiën van het Baggermuseum gesproken. De financiën
instroom is flink teruggelopen. De subsidies zijn niet toereikend meer. Het
museum komt binnenkort met een verzoek om financiële steun.
b) regiozaken
Wethouder Blijenberg krijgt nog een terug melding over zaken die in de commissie
Vrije Tijd aan de orde zijn geweest.
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7.

Beschikbaar stellen van gelden voor huurkosten noodlokalen locatie
Elzenhof 124
De heer Van Kooten geeft aan wat de stand van zaken is met betrekking tot de
huisvesting van de scholen voor speciaal onderwijs. “De Bongerd” en “De Merwerode”
willen fuseren.
Dit kan in sommige gevallen betekenen dat er scholen uit Sliedrecht
vertrekken. Het college wil “De Merwerode” graag binnen haar gemeentegrens
houden. (“De Merwerode” kan tijdelijk naar de oude “Ireneschool”.) Het bestuur van
de scholen kan echter anders beslissen. Het bestuur kan kiezen voor een fusie met
“De Bongerd”, dan zou de school uit Sliedrecht weg kunnen gaan. Een andere
mogelijkheid is dat gekozen wordt voor nieuwbouw in Baanhoek West.
Verschillende scholen gaan en willen in de toekomst naar Baanhoek West.
Het memo van de heer Hokken van juli 2002 over huisvesting van de diverse scholen
wordt geactualiseerd en aan de leden van de commissie toegestuurd. Bovendien wordt
een overzicht van de reserve huisvesting onderwijs ter inzage gelegd.
De leden van de commissie Welzijn en Zorg kunnen zich met het voorstel verenigen.

8.

Voorbereidingskrediet aanpassing gebouw Elzenhof 124 voor “De Sprong”,
school voor praktijkonderwijs
De leden van de fractie van de VVD, LS en SGP/CU kunnen zich met het voorstel
verenigen.
De leden van de fractie van de PvdA en de leden van de fractie van het CDA
behouden hun stem voor.

9.

Uitbreiding/aanpassing beveiliging schoolgebouwen primair onderwijs
De heer Pauw vraagt of de gemeente nu alleen gebruik maakt van één
beveiligingsinstantie.
De gemeente maakt gebruik van twee beveiligingsinstanties, n.l. Prened en Alert
Security. Prened is voor de interne beveiliging Alert Security voor de externe
beveiliging. Alert Security voert surveillance uit bij verschillende gemeentelijke
gebouwen. De gemeente heeft aan Alert Security gevraagd welke kosten zijn gemoeid
met een eventuele uitbreiding
van de surveillance m.b.t. enkele gemeentelijke
schoolterreinen.
De leden van de commissie Welzijn en Zorg kunnen zich met het voorstel verenigen.

11.

Rondvraag
Mevrouw Dekker vraagt hoe het staat met de implementatie van de WVG.
Er is overleg geweest. Het streven is om te voldoen aan het verzoek van de commissie
om zoveel mogelijk het cliëntcontact in Sliedrecht te houden.

12.

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

ACTIELIJST
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Datum

omschrijving

Afhandeling

Beoogde datum

26-11-1998

Onderzoek naar inen uit het
waterhaalplaats
voor boten;
locatie: Ketelweg

Het blijft een punt
van aandacht.
Met de gemeente
Papendrecht is
recentelijk weer
contact opgenomen,
maar heeft nog
geen resultaat
opgeleverd.

04-03-1999

Subsidieverordening

concept is klaar

februari 2003 in de
commissie en de
raad

maart 2001

Overzicht
adviesraden

12 december 2002
ligt er een concept

1 september 2003

mei 2002

Ontwikkelingen
Griendencollege

commissie
regelmatig
informeren

begin 2003 wordt er
een
projectorganisatie
hiervoor opgezet

mei 2002

Rapport met wensen
culturele
verenigingen t.b.v.
de accommodatie

Zodra de rapporten
binnen zijn worden
ze ter inzage gelegd

half februari 2003

september 2002

overzicht te
vervangen of te
repareren
speeltoestellen

26-11-2002

uitnodigen
medewerker
vluchtelingenwerk
voor toelichting op
beleid

1e kwartaal 2003

de heer
Duijnhouwer
verzorgt de
uitnodiging

11 februari 2003

