Besluitenlijst van de commissie Samenleving van 4 april 2018 in het Stadhuis.
Aanwezig: Voorzitter: A. Witte, de leden: C. Henzel, R. van der Kooi, E. Thiel, J. Bark, H. Abrahamse,
L.T van Ravenhorst, J. Baljon, R. Olijve en W. Smit.
Wethouder: W. Borgonjen, ambtelijk: J. Knol en griffier L. van Steijn.
1. Opening. De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet ieder van harte welkom.
Dhr. De Zoete is verhinderd en dhr. Olijve vervangt hem.
2. Vaststelling agenda.
3. Spreekrecht

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Dhr. Smit en Van Ravenhorst vragen naar de twee
extra plaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder Borgonjen wijst hen
op een informatiebrief over dit onderwerk wat geagendeerd staat voor de commissie BZM.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
5.01 REP lijst. Sociale rol postbode kan van de REP lijst
5.02.Informatiebrief
Dhr. Bark vraagt waarom het onderzoek uit 2016 nu pas wordt aangeboden. Hij constateert dat er
geen beleid is of familie etc. bij keukentafelgesprekken aanwezig zijn. Jeugdzorg kent
verbeterpunten. Wat is daarvan uitgevoerd.
Dhr. Van Ravenhorst vraagt wat er met de resultaten van het onderzoek als is gebeurd. Stelt
vraagtekens bij de representativiteit cliëntervaringen jeugdhulp. Waarom hebben zo weinig
jongeren gereageerd en had het geld voor de vrijwilligerspas/Nappas liever gezien in iets extra’s
voor contactavonden.
Dhr. Van der Kooi zet eveneens vraagtekens bij de Nappas en vraagt welke acties hebben
bijgedragen aan een betere beleving.
Dhr. Smit hoopt dat de coalitie iets met de gegevens gaat doen en vraagt wat de vrijwilligerspas nu
heeft gekost. Ziet het geld hiervoor graag anders besteed,
Dhr. Abrahams stelt dat de rapportages duidelijkheid geven. 54% heeft geen ondersteuning bij
keukentafelgesprekken. Dat zou verbeterd moeten worden. Vraagt naar de financiële druk op de
laag opgeleiden en de gebrekkige kennis van de hulpverlening. De Nappas heeft 32000 euro
gekost, daarnaast hebben we de vrijwilligersavond. Toevoegen aan een andere post lijkt hem een
prima oplossing.
Wethouder Borgonjen antwoordt dat de respondenten zijn bevraagd in het najaar van 2017, het
rapport is opgeleverd in het voorjaar van 2018. Vindt dat zelf ook een beetje laat en kijkt of dit
onderzoek ook door een ander bureau gedaan kan worden. Het Wmo onderzoek was positief.
Familieleden bij keukentafelgesprekken zijn welkom, maar dit is een aandachtspunt. Van de
Nappas wordt weinig gebruik gemaakt. Daar is naast de vrijwilligersavond ook 8000 euro voor. Als
de vrijwilligerspas niet belegd wordt bij de Nappas kan dat iets extra’s betekenen voor de
vrijwilligersavond. De jeugd heeft minder gebruik gemaakt van de enquête, blijft lastig en door het
lage aantal reflectanten is het onderzoek niet representatief. De financiële druk op de laag
opgeleiden en weinig kennis van de hulpverlening, daar proberen we extra hulp te verlenen.
Dhr. Van der Kooi mist de mening van het college en welke maatregelen er getroffen zijn.
Wethouder Borgonjen stelt dat het college achter het rapport staat en daarmee moeten we aan de
slag, hoewel het bij de Jeugd best nog erg in ontwikkeling is.
De commissie is geïnformeerd
6. Stukken commissie Samenleving - adviserend
6.01
Verordening peuteropvang en VVE gemeente Brielle 2018
Dhr. Bark is positief over dit voorstel. Dhr. Smit vraagt hoe de leerlijnen zijn afgestemd. Hij had
graag ook de gevolgen van de uitvoering van de afspraken in de verordening geschetst gezien.
Dhr. Abrahams vraagt of dit is geharmoniseerd op Voorne?. Kan zich vinden bij de opmerkingen
over Tinte en vraagt een toelichting op artikel 4 van de verordening.
Dhr. Borgonjen antwoordt dat vroeger niet de peuter, maar de instelling werd gesubsidieerd. Vorig
jaar is er een gelijkschakeling gekomen tussen de VVE en de peuteropvang. De kinderkoepel heeft

de administratie, zij wijzen ook op de subsidieregeling. In Westvoorne heeft men gelijke
systematiek en hij vermoedt ook in Hellevoetsluis. Er zijn afspraken gemaakt over de doorlopende
leerlijnen.
Dhr. Smit wil die doorlopende lijnen graag ontvangen. Dhr. Olijve vraagt wie de peuterspeelzalen
niet bezoeken. Wethouder Borgonjen meldt dat er een peuterspeelzaal is in Vierpolders en dat het
percentage eenvoudig is te achterhalen. Dat cijfer zegt niet zo veel, want kinderen kunnen ook
gastoudergezinnen bezoeken
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.02 Overheveling budgetten sector Samenleving
Dhr. Bark vraagt om een overzicht investeringen en uitgaven van het Sport en Cultuurhuis. Dhr.
Smit geeft een compliment, is beter dan gisteren.
Wethouder Borgonjen wil een overzicht in de volgende commissie geven en wijst op twee soorten
overhevelingen; dat wat niet uitgegeven is of wat over het jaar heen loopt. Met technische vragen
kunt u altijd via de griffie terecht bij de ambtenaren.
IBGB, VVD en PvdA geven een positief advies. D66 en het CDA nemen het mee terug naar hun
fractie.
7. Stukken commissie Samenleving - informerend/opiniërend
7.01 Terugkoppeling bijeenkomst Sociaal Domein 12 februari 2018
Dhr. Bark en Van Ravenhorst wijzen op de lage opkomst bij de uitgenodigde partijen. Is daar een
verklaring voor? Dhr. Smit wijst op een zorgpunt, die avond werd duidelijk dat de jeugd van Brielle
meer alcohol en drugs gebruikt.
Wethouder Borgonjen deelt de mening van dhr. Smit en dat is ook aanleiding om een speciale
bijeenkomst te beleggen met onderwijs en politie. Streven is dat deze maand te doen. Kan
navragen waarom de andere zorgaanbieders er niet waren.
Op verzoek van dhr. Bark op de REP lijst; ‘uit de inventarisatie komen aandachtspunten naar voren
en die zullen teruggekoppeld worden naar de commissie’.
8. Regionale samenwerking
Wethouder Borgonjen meldt dat er regionaal gesproken wordt over transformatie Doelgroepen
Vervoer en Openbaar Vervoer. Doelgroepenvervoer, daar is een bestek voor gepubliceerd en wordt
in Voorne-verband uitgezet voor vijf jaar.
De begroting van GGD is aangeboden om voor 15 juni te reageren, komt uw kant op. Dhr. Smit wil
dit in de commissie en raad besproken hebben.
Project ‘voor elkaar’ is er om op regionaal niveau, met verzekeraars, op grond van
gezondheidsprojecten winst te behalen.
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
Dhr. Olijve vraagt naar aanleiding van een artikel in de krant naar de nieuwe wet op de privacy en
sportverenigingen. Zijn problemen te verwachten in Brielle en wat kunnen we als gemeente daar
aan doen
Dhr. Abrahams brengt de 10 signalenkaart over dementie uit Moerdijk naar voren. Kan die hier ook
in gebruik worden genomen.
Wethouder Borgonjen meldt dat er landelijk allerlei instrumentaria beschikbaar zijn en ook de
sportkoepels zijn daarin actief. Zal dit onderwerp aankaarten in het overleg met de verenigingen.
De 10 signalenkaart lijkt hem een goed idee
11. Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.15 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare commissievergadering van maandag 14 mei 2018.
De griffier,
L.C.M. van Steijn

de voorzitter,

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

