Besluitenlijst van de commissie Samenleving van 19 september 2016 in het stadhuis.
Aanwezig: Voorzitter: M.L. de Pijper, de leden mw. G.J. Witte, J. Bark, mw. W. Kon-van der Heiden,
J. Wolters, B. van Stijn, B. van Ravenhorst, R. de Zoete, W. Smit, mw. G. Verkuijl en mw. A. Vieveen.
Wethouder: W. Borgonjen, ambtelijk: J. Knol, griffier L. Van Steijn
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Mw. Wolters-van Rooijen wordt
vervangen door dhr. W. Smit.
2. Vaststelling agenda. In verband met de presentatie wordt agendapunt 6.01 als eerste
bespreekstuk behandeld.
3. Spreekrecht. Dhr. Heijdacker maakt gebruik van het spreekrecht en spreekt over HAP en
ambulance. Voortijdig is een presentatie aan de commissieleden beschikbaar gesteld.
4. Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering.
Mevr. Witte merkt over de rondvraag op dat zij gevraagd heeft waaruit blijkt, zoals in de kadernota
is gesteld, dat er in Brielle meer kindermishandeling plaatsvindt dan in de regio. Wethouder
Borgonjen zal op deze vraag later terugkomen. Met deze opmerking wordt de besluitenlijst
vastgesteld.
De besluitenlijst van het besloten deel
Wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
5a. REP lijst. Er worden geen vragen of opmerkingen gemaakt.
5b Informatiebrief
Dhr. Smit stelt vraagtekens bij het autismebeleid. Autisme komt in veel vormen voor. Maakt zich
zorgen of de consulent alle vormen van autisme onderkent. Ook mevr. Verkuijl merkt op dat de
consulent op de stoel van de professional gaat zitten. Diagnose aan de keukentafel is niet juist.
Komt terug op de REP lijst 82.
Wethouder Borgonjen meldt over de inzet van begeleiding, dat we daarin categorisering kennen.
Daar gaat niet alleen de consulent over, maar vooral de specialisten. De tarieven zijn in overleg
met Westvoorne en Hellevoetsluis. PGB hoeft niet via gemeentelijke instelling. Mevr. Verkuijl
vraagt naar de voorinformatie die gegeven wordt voor de keukentafelgesprekken worden gevoerd.
Wethouder gaat dat nog even na.
5c Factsheet-advies indicatie beschut werk van het UWV
Mevr. Verkuijl vraagt aan wie het nu ligt dat er geen mensen zijn aangedragen voor beschut
werken. Wethouder Borgonjen durft dat niet hardop te zeggen, vraag is actueel omdat per 1
januari een quotum komt. Dhr. Van Stijn vraagt of wij ons niet kunnen laten uitnodigen door het
UWV.
5d. Vragen over jurisprudentie gemeentelijke Wmo beleid
Mevr. Verkuijl vraagt wat er met de verzoeken is gedaan. Wethouder Borgonjen zegt dat waar
nodig een herziening van de beschikking heeft plaatsgevonden, werkt niet met terugwerkende
kracht. Beschikkingen zijn afgegeven voor een jaar, dus vindt na een jaar weer een heroverweging
plaats. De commissie is geïnformeerd.
6. Stukken commissie Samenleving - adviserend
6. 01 Toestemming aangaande de Gemeenschappelijke Regelingen WIZ 2012 en
Voorne-Putten werkt. Voorafgaand vindt een presentatie door mevr. Ruis van de gemeente
Nissewaard plaats. De presentatie is als bijlage aan het verslag toegevoegd.
Dhr. De Zoete merkt op dat Hellevoetsluis en Westvoorne niet meedoen met afnemen van reintegratieproducten. Mevr. Ruis merkt op dat daar momenteel gesprekken over worden gevoerd.
Dhr. Bark vraagt wanneer de zienswijzeprocedure heeft gelopen over de liquidatie van de oude
Welplaat en wanneer de ovk over de verdeling van de meeropbrengsten wordt aangeboden. Hij

wijst op een verschrijving 2016 moet 2017 zijn en vraagt om een nadere uitleg over
transitiekosten. Mevr. Verkuijl vraagt wanneer we kaders mee kunnen geven en evalueren;
waarom Hellevoetsluis de re-integratietaak zelf uitvoert; uitleg bemoeienis fonds Vrouwe Briell’ van
Ellemeet en klachten zouden bij ons college moeten worden ingediend. Dhr. Smit constateert een
keiharde marktwerking bij de productprijs.
Wethouder Borgonjen meent dat het liquidatievoorstel voor de zomer is aangeboden, maar kijkt
dat nog even na. Op het moment van het opstellen van een GR is de kans om kaders mee te
geven. De colleges sluiten dan een DVO. Het zou mooi zijn als we met Westvoorne en
Hellevoetsluis ook het inkomensdeel kunnen doen. Klachten naar Nissewaard vloeit voort uit de
DVO, maar het college blijft verantwoordelijk. Er is ook een cliëntenraad met twee
vertegenwoordigers uit Brielle. Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet verstrekt soms uitkeringen. Die
worden o.g.v. de DVO 2012 door Spijkenisse dan betaald.
Schaalvergroting scheelt in de kostprijs. De transitiekosten ICT zijn nul. Tekst wordt aangepast. De
vaststellingsovereenkomst komt in november in de commissie.
Mevr. Verkuijl geeft aan het lastig te vinden om kaders mee te geven, vraagt om lijst met
voorbeelden. Wanneer krijgt de commissie de klachten te zien? Dhr. Bark verzoekt om voor de
raadsvergadering de ** in te vullen.
Wethouder Borgonjen deelt mee dat dit een uitvoeringsovereenkomst is. Elk jaar bij de begroting
kan aangegeven worden of er meer, minder gedaan moet worden. In de jaarrapportage staan de
klachten en of de dienstverlening verbeterpunten heeft. Beleidsvorming vindt gezamenlijk plaats
door de vier gemeenten. De SP neemt het voorstel mee terug naar de fractie, CDA, VVD, D66 en
PvdA geven een positief advies.
6. 02 Beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid
Dhr. Van Stijn wijst op de drie speerpunten en wenst een hogere doelstelling dan het regionaal
gemiddelde. Vindt voorlichting naar ouders gewenst en merkt over handhaving op dat de pakkans
niet zo groot is. Voor bestrijding van eenzaamheid zou professionele hulp ingezet moeten worden.
Dhr. De Zoete merkt op dat processen moeilijk in kaart te brengen zijn. Het aantal is een beetje
gissen en dat is een wankele basis. Dhr. Wolters spreekt over een goede nota en is geschrokken
van het drank- en drugsgebruik. De vraag is waarom de Brielse jongeren meer gebruiken. Aan
eenzaamheid zouden we zelf iets moeten doen. Ook mevr. Witte spreekt vindt het een goede nota
en merkt op dat er wel veel gekeken wordt naar de gemeente. Veel van de oplossing moet uit de
gemeenschap komen. Het is een groot maatschappelijk probleem waar we als samenleving iets
mee moeten doen, veel verantwoordelijkheid bij de burgers zelf leggen.
Wethouder Borgonjen meldt dat het alcohol gebruik bovengemiddeld is, vandaar een speerpunt.
Ouders zijn daarbij een belangrijk aangrijpingspunt. De pakkans in de horeca wordt door
samenwerking van de Boa’s opgevoerd. Eenzaamheid is een probleem van ons allemaal. Bijzondere
signalen kunnen doorgegeven worden aan het loket. We gebruiken de GGD monitor, dat geeft ook
vergelijking met omliggende gemeenten.
Dhr. Smit is van mening dat we het creatieve uit de samenleving nodig hebben om deze problemen
op te lossen. Dhr. De Zoete ziet graag meer dan een keer in de vier jaar een onderzoek.
Wethouder geeft aan dat daarvoor extra geld voor moet worden gevoteerd. Dhr. Van Stijn stelt dat
het stimuleren van de community een taak is van de overheid.
De PvdA, CDA, VVD en D66 geven een positief advies, de SP neemt het voorstel mee terug naar de
fractie.
7. Stukken commissie Samenleving - informerend/opiniërend
8. Regionale samenwerking
Wethouder Borgonjen meldt de deelname aan de conferentie ‘verwarde personen’ in regio ZHZ, het
AOB, het tekenen van een dementieverklaring en een geplande bijeenkomst over inkoop GR
Jeugdzorg.
9. Wat verder ter tafel komt
Geeft geen aanleiding om op- of aanmerkingen te maken.
10. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
11. Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.54 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare commissievergadering van maandag 24 oktober 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.

