Besluitenlijst van de commissie Samenleving van 30 oktober 2017 in het Stadhuis.
Aanwezig: Voorzitter: M. de Pijper, de leden: J. Bark, A. Witte, J. Wolters, W. Kon-van der Heiden,
mw. Wolters-van Rooijen, R. de Zoete, A. Vieveen, H. Hoftijzer en B. van Stijn.
Wethouder: W. Borgonjen, ambtelijk: J. Knol, griffier L. van Steijn. Bij agendapunt 7.01 is aanwezig mw.
D. Slingerland.
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, heet mw. Wolters-van Rooijen van
harte welkom en meldt dat mw. Verkuijl en dhr. Van Ravenhorst verhinderd zijn. Mevr. Verkuijl
wordt vervangen wordt door dhr. H. Hoftijzer.
2. Vaststelling agenda. Op voorstel van de voorzitter wordt eerst agendapunt 7.01 behandeld.
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
REP lijst blijft ongewijzigd.
Informatiebrief
Dhr. De Zoete vraagt of de wisseling van Benchmark naar waarstaatjegemeente.nl geen extra
financiële en personele inzet vraagt.
Wethouder Borgonjen deelt mee dat we al gebruik maken van waarstaatjegemeente.nl, dus dat
vergt geen extra inzet. Het referentiekader waaruit Benchmark haar gegevens haalt wordt steeds
kleiner. De commissie is geïnformeerd.
6. Stukken commissie Samenleving - adviserend
6.01
Harmonisatie Wet Kinderopvang
Dit voorstel is al behandeld in de vorige commissie. Wordt aangeboden met de exacte cijfers. De
commissie geeft unaniem een positief advies.
6.02 Oprichting Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Mw. Vieveen vraagt of ook particulieren een melding kunnen doen. Wethouder Borgonjen bevestigt
dat. Op de website van de stichting staat een telefoonnummer.
Mw. Vieveen vraagt waarom die informatie dan ook niet op de gemeentelijke website staat.
Wethouder Borgonjen vindt dit een goede suggestie en zegt toe daar nog eens naar te kijken.
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.03 Het bestrijden van armoede onder gezinnen met kinderen
Mw. Kon wijst op de rechten van het kind en de plichten van de overheid. Vraagt hoe je ervoor kan
zorgen dat sociale uitsluiting wordt voorkomen.
Dhr. Van Stijn vraagt of er afspraken gemaakt zijn met middenstanders en hoe de participatie met
kinderen vorm heeft gekregen.
Mw. Wolters wil weten of er veel gebruik wordt gemaakt van de pas.
Wat gaat de gemeente er aan doen om de gezinnen die nog niet bekend zijn, te vinden, vraagt
mw. Vieveen.
Wethouder Borgonjen spreekt over de vruchten van een worsteling, het advies van de ASD, het
bevragen van kinderen op scholen. Gekozen is voor de NapPas.
Er is een klantpas in Brielle ontwikkeld, niet exclusief voor kinderen. Voorwaarde is dat er wel
voldoende ondernemers aan mee moeten doen en de verruiming door de organisatie van de
NapPas gerealiseerd kan worden. Voordeel is wel dat je de lokale middenstand stimuleert en de
gezinnen met armoedeproblematiek steunt.
Het is een uitdaging om deze oplossing aan gezinnen bekend te kaken. De gezinnen tot 110%
hebben we redelijk in beeld, maar tot 130 % is een stuk lastiger.
Gaat met Nissewaard na wat het betekent als we tot 130 % gaan v.w.b. het kindbudget. Daarmee
zijn we ruimhartiger dan Nissewaard. Er wordt nog gekeken of we kunnen komen tot het oprichten
van een kinderraad.

Dhr. De Zoete memoreert dat we 50.000 extra hebben gekregen, waarvan 25000 is gebruikt. De
pas kost 15.000 extra, wat wordt er met de 10.000 gedaan?
Wethouder Borgonjen meldt dat dat overgeheveld kan worden naar volgend jaar en dan ingezet in
de klantpas. Hij merkt daarnaast op dat het jaar nog niet om is.
Mw. Wolters-van Rooijen vraagt hoe dat gaat met co-ouderschap en een- oudergezinnen. Hoe tel
je dan, hoe registreer je dan? Wethouder Borgonjen gaat ervan uit dat dat gekoppeld is aan
sofinummers. De commissie geeft unaniem een positief advies.
7. Stukken commissie Samenleving - informerend/opiniërend
7.01 Presentatie
Mw. Slingerland verzorgt een presentatie die u als bijlage aantreft.
7.02 Motie medische zorg in avond en weekend ( opiniërend)
Mw. Witte spreekt uit dat de grootste zorg, de spoedeisende zorg is, die steeds verder op afstand
komt te staan. Zij leest daarna de motie voor.
Dhr. Van Stijn vindt dat de motie alle problemen signaleert, maar vraagt zich af of de
zorgverzekeraars hier niet bepalend zijn.
Dhr. Wolters vraagt hoe realistisch deze motie is. De grote partijen moeten hier geld voor
vrijmaken.
Wethouder Borgonjen zegt dat het MCS een spoedpost is en open tot 21.00 uur. Een spoedeisende
hulp kan alleen als er een ziekenhuis ‘achter’ zit. Verzekeraars zijn niet bereid om een doorstart te
maken met het ziekenhuis. Ook de minister heeft zijn bevoegdheid om in te grijpen, niet gebruikt.
Er is wel een ambulance extra toegevoegd. Hij ziet drie belangrijke oorzaken voor toenemende
aanrijtijden; ziekenhuizen specialiseren zich, je gaat dan niet altijd naar het dichtbij zijnde
ziekenhuis; de systematiek van de triage is verlaten, dat leidt tot 8 % meer ritten, daar tegenover
staat een snellere inzet van ambulances en ten derde is het aantrekken van personeel een
probleem. De gemeenten op VP lobbyen en verkennen hoe de medische zorg verbeterd kan
worden.
Mw. Witte meldt dat de voorzieningen er zijn, is blij met de inzet van de wethouder en vraagt om
een stukje communicatie naar de burgers over dit onderwerp.
8. Regionale samenwerking
Wethouder Borgonjen meldt dat er overleg is geweest over het bijplussen van de begroting Veilig
Thuis en het vormgeven van de aansluiting onderwijs en zorg.
Tot slot meldt hij dat n.a.v. de nieuwe inkoopwijze zeven beroepen zijn aangetekend, waarvan zijn
al zes in het voordeel van de GR beslist. Er is dus geen belemmering voor de nieuwe
inkoopsystematiek per 1 januari 2018.
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
Dhr. De Zoete vraagt of er ook scholen in Brielle zijn die qua constructie nader onderzoek vragen.
Dat is niet bekend bij de wethouder, maar deze vraag kan beter gesteld worden in de commissie
Grondgebied.
11. Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.24 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare commissievergadering van maandag 27 november 2017.
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.

