Besluitenlijst van de commissie Samenleving van 20 juni 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,
B. van Stijn, 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.
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Dhr. J. Bark heeft zich afgemeld.
2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Spreekrecht. Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
a. REP lijst
Mevr. Wolters verzoek nogmaals het UWV uit te nodigen. Mevr. Van Bennekom wijst voor 78 en 79
op programma ‘de monitor. No 80 kan afgevoerd worden. Vraagt zich wel af hoe de koppeling zorg
en onderwijs eruit ziet. Is er een startdocument? Bij 81 wordt opgemerkt dat het overleg heeft
plaatsgevonden. Schakelklas om het contact warm te houden is een goede suggestie. Problemen
van discriminatie worden niet als zodanig herkend door de scholen. Geven meer aandacht aan
andere onderwerpen zoals pesten via sociale media
Bijlage REP lijst over de HAP
Bestuurlijke rapportage ‘Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten
Het onderzoek roept nadere vragen op, zo stelt mevr. Verkuijl. Zij vraagt zich af of mensen
voldoende zijn voorgelicht, graag verdiepende vragen stellen, doorvragen. Dhr. De Zoete vraagt of
Dirksland ook een spoedeisende hulp heeft. Is er een verschuiving naar dit ziekenhuis. Mevr.
Wolters wil weten hoe de wachttijd wordt bepaald.
Wethouder Borgonjen stelt dat het onderzoek is aangeboden door HAP Rijnmond. De HAP is niet
bedoeld tot ontlasting van de huisarts. Beperkt tot geen invloed op ambulanceritten. Wachttijden
worden bepaald door de melding van de balie en de behandeling door de arts. Of Dirksland een
spoedeisende hulp heeft zal de wethouder nagaan.
b. Informatiebrief
Dhr. De Zoete vraagt naar het weerstandsvermogen Primo voor 2016. Hij constateert dat er weinig
matches zijn met professionals en SiSa.
Ook mevr. Van Bennekom stelt vragen over SiSa. Wil op de hoogte blijven over de wachtlijsten
binnen de gr. Jeugd en vraagt of er een teruggang is in gebruik aqua gym.
Dhr. Van Stijn stelt vraagtekens bij het gebruik van de mantelzorgpas. Als 42 mensen gebruik
maken van de pas is het geen geslaagd project.
Dhr. Van Ravenhorst ziet graag meer oplossingen bij de informatiebrief. Mevr. Wolters vraagt naar
de verhoging van het tarief van ´t Dijckhuis´.
Wethouder Borgonjen zegt dat we mooie voorzieningen hebben waar niet ieder gebruik van maakt.
Daar liggen verscheidene redenen aan ten grondslag. SiSa is vooral onbekendheid en het mogelijk
schaden van de vertrouwensrelatie. Het is een goed punt om de taalcoaches te volgen, te
monitoren. Een jaar begeleiding van taalcoaches is om in te burgeren. Daarmee zijn de trauma´s
nog niet weg. Over aqua gym zegt hij toe in de komende infobrief aan te geven hoeveel mensen er
gebruik van maken en of er sprake is van afname. De verhoging van 1 % voor ´t Dijckhuis´ is
conform inflatiecorrectie. Primo zit nog ruimschoots binnen de budgettaire kaders.
Verder zal hij navragen in Westvoorne en Hellevoetsluis of het gebruik van de mantelzorgpas hoger
is
c. Uitspraken centrale raad van Beroep
De commissie wil weten wat de consequenties zijn voor de gemeente. Mevr. Verkuijl vraagt wat de
mogelijkheden zijn voor het oplossen van mogelijke conflicten. Wethouder Borgonjen deelt mee dat
de B-H-W gemeenten buigen over de consequenties. Volgende week is daar meer duidelijkheid
over. De aanbieder en de cliënt bepalen wat een schoon huis is. Client kan een beroep doen op de

gemeente als hij het er niet mee eens is. Ook is bezwaar mogelijk. Stichting MEE is geen
bemiddelaar, maar kan cliënt ondersteuning geven.
d. Informatie over wachtlijstproblematiek peuterspeelzalen
Dhr. De Zoete en mevr. Van Bennekom vragen waarom de peuterspeelzaal in Brielle komt en de
financiering. Wethouder Borgonjen stelt dat de wachtlijst vooral kinderen betreft uit Brielle. De
ruimte benutten in Zwartewaal geeft problemen halen/brengen. Verder verklaart hij de cijfers.
6. Stukken commissie Samenleving - adviserend
6.01 Jaarverslag Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015
Mevr. Witte vraagt naar de procedure als je als overheid niet handhaaft. Wethouder Borgonjen
meent dat er dan sprake zal zijn van boete en in het uiterste geval sluiting.
De commissie geeft unaniem een positief advies. Stuk komt op de lijst van ingekomen stukken.
6.02 Aanpassen diverse budgetten sector samenleving, op te nemen in de
Voorjaarswijziging 2016
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.03 Jaarrekening 2015 en conceptbegroting 2017 GR Welplaat
Mevr. Verkuijl mist een concreet begrijpelijke samenvatting en constateert dat er geen zes weken,
maar acht weken tijd is voor zienswijze.
Mevr. Kon memoreert de historie en vraagt of de AOB ( arbeidsontwikkelbedrijf) consequenties
heeft voor het aantal beschutte werkplaatsen. Mevr. Van Rooijen en dhr. Van Stijn vonden het niet
makkelijk te lezen. Mevr. Van Bennekom vraagt naar de jaarrekening. Dhr. Wolters roept op om de
technische vragen vroegtijdig te melden.
Wethouder Borgonjen meldt dat de complexiteit ook zit in het feit dat we in een overgangsfase
zitten naar het AOB. Begroting is in deze situatie een beleidsarm instrument. Er komt nog een
onderzoek naar het weerstandsvermogen. Het aantal cliënten in beschut werkvoorziening voor
Brielle is nu geen, wel 20 personen in de werkvoorziening.
Hij meent dat het gevoelen van de commissie is om richting het liquidatieplan en instellen van het
AOB diepgaander in te gaan op wat voor veranderingen dat met zich meebrengt. Wat betekent dat,
meer verdieping en informatie over hoe het beleid van AOB vorm krijgt. Hij wil deze vragen
meenemen naar het AB en stelt voor om dat ook in de zienswijze te verwoorden.
De commissie ondersteunt de opmerking van de wethouder en geeft een unaniem positief advies.
7.Stukken commissie Samenleving - informerend/opiniërend
8. Regionale samenwerking
Wethouder Borgonjen deelt mee dat er gesproken wordt over de uitspraak CRvB, Voortaan Voorne,
doelgroepenverkeer en de GR Jeugd.
9. Wat verder ter tafel komt
De voorzitter inventariseert of de commissie een bezoek wil brengen aan de Welplaat. Mevr. Kon,
Verkuijl en Wolters geven aan op 27 juli om 15.00 uur een bezoek te brengen aan de Welplaat. De
griffier zal dit doorgeven.
10. Rondvraag
Mevr. Van Bennekom vraagt aandacht voor het autismebeleid en verzoekt het beleid te leggen
naast de brief van de staatssecretaris. Wethouder zal de vragen beantwoorden.
Mevr. Witte roept op om meer aan vergaderdiscipline te doen.
11. Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.46 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare commissievergadering van maandag 22 augustus 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.

