VERGADERVERSLAG COMMISSIE WELZIJN EN ZORG
Van

: vergadering raadscommissie Welzijn en Zorg

Datum

: 7 oktober 2003

Aanwezig

: de heer J.B.K. van der Mark
de heer T.C.C. den Braanker
de heer Ph.G. Mak
mevrouw C. Baars-de Bruin
mevrouw C. Galle-Prins
de heer T.W. Pauw
de heer A. de Winter
mevrouw M. Danser-Duizendstra
de heer G.M. van Dijk
mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaf
mevrouw J.G.C. Hartkoren-de Jong
de heer H. van Kooten
de heer A. Koenen
de heer F. Duijnhouwer
mevrouw M. Abee
de heer R. de Bonte
mevrouw Groenewegen
de heer H. van Gorcum

Afwezig

: de heer Blijenberg (m.k.)

voorzitter

leden

wethouder
secretaris
sector MZ/WEZ
sector MZ/WEZ
sector MZ/BOS
Da Vinci College
Da Vinci College
wethouder

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Mevrouw Van Andel is ziek. De toelichting door mevrouw Van Andel op de Nieuwe Wet
werk en bijstand, agendapunt 8, wordt nu verplaatst naar een nog extra in te plannen bijeenkomst. In deze extra bijeenkomst vindt ook een presentatie over de inhoud en de gevolgen
van de Wet werk en bijstand (WWB) voor de gemeentelijke organisatie en de uitkeringsgerechtigden plaats. Tijdens de presentatie wordt ment name aandacht besteed aan de kaderstellende en controlerende taak die de gemeenteraad krijgt in het kader van de WWB en dit
in verhouding tot de Wet dualisering gemeentebestuur. De presentatie wordt verzorgd door
bureau Langhenkel.
Mevrouw Groenewegen en de heer Van Gorcum van het Da Vinci College zijn aanwezig
voor een toelichting op de gevolgen van de nieuwe Wet werk en bijstand op het onderwijs
aan onder andere anderstaligen.
Algemene opmerking .
De vragen die voor wethouder Blijenberg bestemd zijn worden op papier gezet en naar hem
gemaild met verzoek om beantwoording na zijn vakantie.

2a.

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

2b.

Inventarisatie spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

-23.

Vaststellen agenda
Bij agendapunt 8 “Wet werk en bijstand” vindt alleen een oriënterende bespreking plaats en
geen inhoudelijke. De antwoorden op de schriftelijke vragen aan mevrouw Van Andel worden in de extra commissie behandeld.
Op de agenda wordt de kunst in de Kerkbuurt gemist. Is er in de commissie Ruimte en
Groen van 6 oktober nog iets over gemeld door de wethouder? Wethouder van de Ven heeft
in de commissie Ruimte en Groen een memo uitgedeeld waarin een (tijdelijke) oplossing
voor het openbaar toilet wordt geschetst. De commissie Ruimte en Groen heeft ermee ingestemd dat het voorstel verwerkt wordt in een comptabiliteitsbesluit voor de raad van 27 oktober. Gezien dit behaalde resultaat wordt aan de SGP/ChristenUnie fractie en de LS fractie
gevraagd zich te bezinnen op de ingedie nde motie openbaar toilet.
De agenda wordt vastgesteld.

4.

Notulen van 9 september 2003
N.a.v. de tekst
Blz. 6 punt 8 “extra middelen langdurige minima”. De vraag en het antwoord over het Nibud wordt gemist in de notulen.
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. de inhoud.
De CDA fractie vraagt naar stand van zaken “bijdrage aanloopverlies 2003 zalencentrum de
Lockhorst”. De vraag kan op dit moment niet beantwoord worden. Wethouder Blije nberg
wordt gevraagd hier in de volgende commissie nadere mededelingen over te doen.
Actielijst
Adviesraden
De LS fractie en de PvdA fractie zijn benieuwd naar stand van zaken over adviesraden. De
PvdA fractie vraagt of er bij de begroting iets over de adviesraden is opgenomen.
Afspraak en actie: wethouder Blijenberg wordt naar stand van zaken adviesraden gevraagd.
Rapportage RPCP
Afspraak en actie: Wethouder Blijenberg wordt gevraagd met RPCP contact op te
nemen over stand van zaken rapportage.
Punt wordt van de actielijst gehaald.
Presentatie Griendencollege
Afspraak en actie: alle fracties geven aan de griffier of de voorzitter van het presidium
door op welke wijze zij het verhaal van het Griendencollege behandeld willen hebben
(wel of niet in commissie Projecten).
Beveiliging kinderboerderij
Intentie was dit te koppelen aan beveiligingsronde scholen. Vooralsnog is dit gestrand op de
financiering.
Afspraak en actie: wethouder van Kooten houdt de commissie over het verdere ve rloop op de hoogte.
Bewonersenquête Prick waert
Afspraak en actie: bij wethouder Blijenberg wordt naar voortgang geïnformeerd.

5.

Ingekomen stukken
a) Aannamebeleid Sliedrechtse basisscholen
b) Beleidsagenda St. Algemene Openbare leeszaal en bibliotheek Sliedrecht 2003-2007
c) Rapport gemeentelijk eindejaarsuitkeringen aan minima 2002 en Jaarplan 2004 Inspectie Werk en Inkomen

-3Halfjaarlijks overleg tussen de gemeente en de voetbalvereniging van 27 augustus
2003
e) Verslag uitvoering 2002 Abw, Ioaw en Ioaz en verslag over uitvoering Wiw
f) Regionale Visie op Inburgering, maatregelen en doelstelling 2003-2005 (brief van
ZHZ van 3 juni 2003)
g) Vergaderstukken DB OL Sociale Werkvoorziening Drechtsteden van 3 september
2003
h) Vergaderstukken van het Drechtstedenbestuur van 18 september 2003
De ingekomen stukken a t/m h zijn voor kennisgeving aangenomen
i) Comptabiliteitsbesluiten:
* gelden jeugdgezondheidszorg
De PvdA fractie vraagt om verduidelijking van de comptabiliteitsbesluiten. De gelden
jeugdzorg zijn niet in de comptabiliteitsbesluiten van oktober opgenomen hoe zit dat?
(N.B. Is uitgezocht. Het antwoord op deze vraag is aan de raads- en burgerraadsleden
toegestuurd)
d)

6.

Mededelingen portefeuillehouders
Er zijn geen mededelingen.
De PvdA fractie informeert naar stand van zaken “Inloopcentrum”. Wethouder Van Kooten
hoopt in de volgende commissie hierover nadere mededelingen te kunnen doen.
De CDA fractie informeert naar stand van zaken Prins Willem Alexanderschool. Wethouder
Van Kooten antwoordt dat de begroting van de school pas rond gekomen is. De benodigde
gelden zijn er en hij komt hier in de volgende commissie op terug.

7.

Het verstrekken van incidentele investeringssubsidies accommodatie s sociaal maatschappelijke instellingen in Sliedrecht
Het moet via een raadsvoorstel naar de raad, omdat de raad het krediet formeel gezien nog
niet beschikbaar heeft gesteld. De fracties van PvdA en CDA informeren hoe de wijkvoorziening in Sliedrecht-West zich verhoudt tot (startnotitie) Boerhave. De VVD fractie vraagt
naar de relatie met De Zetsteen.
De leden van de commissie Welzijn en Zorg kunnen zich met het voorstel verenigen.
Hamerstuk

8.

Nieuwe Wet werk en bijstand.
Mevrouw Groenewegen en de heer Van Gorcum van het Da Vinci College geven een nadere toelichting op de gevolgen van de wet voor het onderwijs aan met name anderstaligen.
Ter onderbouwing van hun verhaal delen zij twee brochures uit.
Afspraak en actie: de commissieleden zetten de vragen voor mevrouw Van Andel over
de Wet werk en bijstand op papier en leveren deze liefst voor vrijdag 10 oktober voor
12.00 uur bij de griffie en mevrouw Van Andel aan. De griffie maakt kopieën van de
vragen voor alle commissieleden en legt ze in hun bakjes
De commissieleden vragen om behandeling in de raad van november van de besluiten
(WWB) die voor 1 januari 2004 genomen moeten worden.
Er wordt naar gestreefd de besluiten, die voor 1 januari 2004 genomen moeten worden in de raad van november te behandelen.

9.

Rondvraag
De LS fractie vraagt naar de mening van het college over de circulaire van het Ministerie
van Sociale Zaken over de langdurigheidtoeslag. De circulaire is niet bekend bij het college.

-410.

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

