Besluitenlijst van de commissie Samenleving van 18 januari 2016 in het stadhuis.
Aanwezig: Voorzitter: M.L. de pijper, de leden mw. G.J. Witte, mw. W. Kon-van der Heiden, J.C. Wolters,
J. Bark, B. van Ravenhorst, mw. A.M. Wolters-van Rooijen, R. de Zoete, mw. D. van Bennekom en mw.
R. Verkuijl. Wethouder: W. Borgonjen, ambtelijk: J. Knol, griffier: L. van Steijn Dhr. Kruikemeier
aanwezig t/m agendapunt 6.
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, heet dhr. W. Kruikemeier welkom
en meldt dat dhr. B. van Stijn zich heeft afgemeld.
2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Spreekrecht. Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vaststellen verslag vergadering commissie Samenleving 14-12-2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. verzoekt mevr. Van Bennekom om de
huisartsenpost, spoedeisende hulp en de schakelklas voor vluchtelingen aan de REP lijst toe te
voegen om de voortgang te volgen en nadere informatie te ontvangen.
Wethouder Borgonjen meldt dat een memo over de monitoring sociale domein aan de commissie
wordt aangeboden en men bezig is de schakelklas in samenwerkingsverband gestalte te geven.
5. Ingekomen stukken en mededelingen (I)
05a Rep-lijst De REP lijst wordt aangevuld met eerder genoemde nieuwe onderwerpen.
05b Informatiebrief burgemeester en wethouders 7 januari 2016
Mevr. Verkuijl stelt vragen over overname personeel Careyn naar Kwadraad. Waarom is er een
intensief cursusprogramma. Tevens wil ze weten hoeveel gebruik wordt gemaakt van de collectieve
verzekering door minima en hoe de situatie nu is na overname van Best Care.
Mevr. Wolters stelt vraag over bedrag voor de cursussen.
Wethouder Borgonjen zegt dat Kwadraad een iets andere werkwijze heeft, daarom cursus. Bedrag
blijft gelijk. De vraag over collectieve verzekeringen neemt de wethouder mee. Overgang Best Care
wordt gevolgd
6. Cultuurhuis (A)
Dhr. Kruikemeier geeft een korte toelichting en meldt dat er tijd genomen is om draagvlak te
versterken. Ook de omvang heeft extra tijd gevraagd. Cultuurhuis is onder bepaalde
randvoorwaarden heel goed haalbaar. Mevr. Wolters vindt het een mooi plan en vraagt of de m2
flexibel zijn. Dhr. Bark vindt het een mooi plan, er is nu een helder beeld, bibliotheek naar het
Bres. Wat zijn de kosten voor de volgende fase. Dhr. Van Ravenhorst is blij met wat er ligt,
herinnert aan de motie die hieraan ten grondslag ligt, verbeterde dienstverlening, intensiever
gebruik van ruimte en goed draagvlak. Welke partijen worden in het vervolg betrokken? Mevr.
Verkuijl vond de rondleiding verhelderend maar vraagt wat er met het gapende gat in de
binnenstad wordt gedaan na vertrek van de bibliotheek. Dhr. Wolters vindt het een duidelijk stuk,
een knap stukje werk, verschillende organisaties zitten nu op een lijn. Nu de financiën goed in
beeld brengen. Welke rol gaat K&C spelen en wat wordt er gedaan met de vrijkomende ruimten
Mevr. Witte ondersteunt het betoog van mevr. Verkuijl.
Dhr. Kruikemeier wijst met nadruk dat we spreken over een cultuurhuis, een integraal programma
een centrum voor cultuur, sport, muziek, film, kunst en leisure.
Wethouder Borgonjen refereert aan de motie voor een onderzoek naar een cultuurhuis. Daaruit
komt dat het haalbaar is met win-win voor alle partijen. De vervolgopdracht komt naar de
commissie. Kijken vanuit de inhoud en welke investeringen dat vraagt. Beheer is een punt dat nog
onderzoek vergt.
Mevr. Van Bennekom geeft graag mee om het Arsenaal openbaar en toegankelijk te houden;
creëer een huiskamer in de binnenstad; voor ouderen boeken in de binnenstad beschikbaar
houden; denk na over vervoer en parkeergelegenheid; behoud van de collectie en duurzaam en
energiearm verbouwen.

Commissieleden vragen om nadere informatie over invulling van het Arsenaal. Wethouder
Borgonjen meldt dat de bibliotheek ook open houden in het Arsenaal niet kan; de bus stopt bij het
Bres en daar zijn betere parkeergelegenheden. Daarnaast wonen er meer senioren rondom Bres
dan bij Arsenaal. De collectie wordt minder, is gerelateerd aan het aantal leden. Voor een invulling
van het arsenaal is nog nadere studie nodig.
De PvdA, D66, CDA, VVD geven een positief advies. SP neemt het mee terug naar hun fractie.
7. Voorstel tot fusie tussen obs De Tiende Penning en obs 't Want (A)
Mevr. Van Bennekom vraagt naar garanties voor het openblijven van de scholen. Mevr. Kon vindt
de papieren fusie een goede oplossing, daarmee behoudt elk dorp zijn school. Vraagt naar reden
teruglopen leerlingen. Dhr. De Zoete wijst op de zin ‘in de hoop dat het aantal leerlingen zal
aantrekken’. De discussie is breder dan alleen in Brielle. Dhr. Bark stelt dat dit geen garantie is
voor het aantal leerlingen, maar dit is een goede oplossing
Wethouder Borgonjen wil de vraag aan Primo doorgeven om de 10de Penning aantrekkelijk te
houden. Kan geen garantie geven. De commissie geeft unaniem een positief advies.
8. Verordening Adviesraad Sociaal Domein (I)
Mevr. Van Bennekom vond het vreemd om dit eerst via de krant te vernemen. De commissie is
geïnformeerd.
9. Tarief hulp bij huishouding Toeslag 2016 (I)
Mevr. Verkuijl wil weten waarom alleen T zorg dit aanbiedt. Dit kan leiden tot twee zorgaanbieders.
Wethouder Borgonjen wil wel nagaan wat de motieven van de andere zorgaanbieders zijn om dit
niet aan te bieden. De commissie is geïnformeerd
10. Mantelzorgwaardering, vaststellen bedrag voor THNX-platform (I)
Mevr. Verkuijl mist concreet wat er gedaan wordt om meer respijtzorg te bieden. Mevr. Van
Bennekom ziet ook andere mogelijkheden voor de thnxpas, zoals minimagezinnen. Wethouder
Borgonjen brengt in herinnering de nota mantelzorg. Niet ingevuld was het mantelzorgcompliment.
Het bedrag is afgestemd met de buurgemeenten. Nissewaard heeft onderzoek gedaan naar
armoedevoorzieningen. Mogelijk ook in de commissie van februari een presentatie over dit
onderwerp. Commissie is geïnformeerd
11. Verlenging pilot Buurt M/V tot eind 2016 (I)
Mevr. Verkuijl houdt een pleidooi om de maatjes langer te houden. Dhr. Bark spreekt over een wel
erg grote organisatie. Wethouder Borgonjen zegt dat Buurt m/v goed aanslaat. De organisatie
zorgt voor trainingen. Mevr. Van Bennekom vraagt naar prestatieafspraken en mevr. Wolters om
nadere informatie over dit project. Op voorstel van de commissie zal Buurt m/v uitgenodigd
worden voor commissie van maart.
12. Regionale samenwerking (I)
De wethouder deelt mee dat er gewerkt wordt aan de plannen rond De Welplaat en voortzetting
transistiearrangement Jeugd.
13. Wat verder ter tafel komt
14. Rondvraag
Mevr. Van Bennekom wil in navolging van de bijeenkomst in de Sjoel weten hoe het staat met de
decentralisaties. Wethouder Borgonjen herinnert aan de mini-conferentie. Mogelijk naar aanleiding
daarvan een uitbreiding naar zorg.
Mevr. Verkuijl vraagt naar een notitie over de zorg die we aanbieden en de positie / rol van de
zorgverzekeraars. Wethouder Borgonjen zegt dat dit een landelijk probleem is en wil wel nagaan of
daar stukken over zijn.
Dhr. Bark vraagt naar informatie over de lichtkrant. Blijft het er bij een? Ook heeft hij klachten
ontvangen over de verwarming Breede school.
Wethouder Borgonjen verzoekt de vraag over de lichtkrant in de commissie BZM te stellen en de
koude klacht was een afstellingsprobleem.

15. Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.07 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare commissievergadering van maandag 15 februari 2016.
De griffier

de voorzitter

L.C.M. van Steijn

M.L. de Pijper.

De digitale weergave van deze vergadering is in woord te raadplegen via de gemeentelijke website
www.brielle.nl/gemeentelijke info/bestuur/vergaderingen volgen.

