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(CONCEPT) BESLUITENLIJST
van de vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Omgeving van de gemeente
Westland, gehouden op 26 november 2018, aanvang 19.00 uur, locatie Raadzaal
gemeentekantoor, Verdilaan 7 in Naaldwijk.

Aanwezig zijn als
Voorzitter:
Commissiegriffier:
Co m m i s s i e l e d e n :

Portefeuillehouder(s):

mevr. C.Y. van Staalduinen
mevr. C. Wortelboer
dhr. P.J.L.J. Duijsens (plv. voorzitter), mevr. J. Vermeer-de Smit,
mevr. A. N. van der Eijk-Groeneveld,
mevr. O.M.L. Strik-van der Ende, mevr. C. Huisman,
mevr. J. van der Wel, mevr. R. van der Giessen, dhr. A.B. Tabben,
dhr. A.P. van der Meer, mevr. J.G.M. Suijker-van Wingerden,
dhr. H.C. van Velden, mevr. K.M. van Rijn-van Tol,
mevr. M.D. van der Stelt, dhr. G.B. Voois,
mevr. G.W.C. van der Knaap, mevr. C.D.M. Heijl,
dhr. A. de Bloeme, mevr. J. Muilwijk-van der Hoeven,
dhr. U.M. Spaans, dhr. M. van Ooijen, mevr. E.M.J. Daalhof,
dhr. B. Mohcin en mevr. H. Belhadda.
wethouders B.P.M van der Stee, P.A. Vreugdenhil en P. Varekamp

Afwezig met bericht van
kennisgeving:
Verder aanwezig:

dhr. L.G. Boekestijn en dhr. A.J. van den Berg

Onderwerp

Besluit

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.

2.

Mededelingen wethouder(s)

Wethouder Vreugdenhil heeft 3 mededelingen. De 3e
mededeling wordt gedaan bij agendapunt 11.
De 1 e mededeling betreft de Gecertificeerde Instellingen.
Verleden jaar is de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de verlenging van de
overeenkomsten met de Gecertificeerde Instellingen
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Deze
verlenging was niet rechtmatig omdat deze instellingen
onder het aanbestedingsregime vielen. Er liep al een
proces om deze GI’s niet meer onder het
aanbestedingsregime te laten vallen alleen was en is dit
proces nog niet afgerond. Een motie van mevrouw
Engelshoven hierover is in de kamer, aangenomen maar
nog niet afgehandeld. We willen de contracten met de
GI’s voortzetten in 2019. Er komt een publicatie op
Tendernet, zodat andere niet gecontracteerde GI’s hun
belangstelling kenbaar kunnen maken. Op deze manier
zorgen we ervoor dat inkoop voor de GI’s rechtmatig
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plaatsvindt.
2e mededeling betreft de aanbesteding WMO en dan met
name de positie van Careyn daarin. In augustus 2018 is
gebleken dat Careyn zich niet meer inschrijft voor de
aanbesteding van de WMO thuis begeleiding. De
overgang gaat zorgvuldig gebeuren. Deze week worden
de cliënten van Careyn ingelicht en het streven is dat de
cliënten, indien mogelijk dezelfde vertegenwoordigers
behouden.
3.

Vaststelling agenda

Besloten wordt om agendapunt 8.3 en 8.6 voor agendapunt
8.1 te behandelen.
De agenda wordt vastgesteld.

4.

Spreekrecht voor burgers

Dhr. van der Ende namens dorpshuis de Noviteit in Monster
inzake agendapunt 8.6, schrijven Dorpshuis de Noviteit d.d.
23-10-18 inzake brandbrief voortgang ontwikkeling nieuwe
Noviteit.
Dhr. Ronald Hartensveld namens de initiatiefnemers Fitpark
Westland inzake agendapunt 8.3 schrijven college d.d. 19-09
1 8 inzake uitwerking motie Fitpark Westland.
De spreekteksten zijn bijgevoegd.

5.

Besluitenlijst rc MO van

De besluitenlijst wordt goedgekeurd.

1 oktober 2018
6.

Toezeggingenlijst

De toezeggingenlijst wordt goedgekeurd.

7.

Lange Termijn Agenda

De lange termijn agenda wordt goedgekeurd.

8.

Bespreken Ingekomen
Stukken

1.

Schrijven college d.d. 02-10-18 inzake motie Gravin
Machteldbeeld op Marktplein ' s-Gravenzande
Wethouder Vreugdenhil zegt dat het om meer gaat dan
alleen het financiële gedeelte. Er is 2 oktober j.l. een
raadsinformatiebrief gestuurd met de reactie vanuit
B&W. Hierin stond onder andere het verzoek om de
problematiek rondom het Gravin Machteld beeld rustig
te bespreken. Er is een participatietraject gestart en
de uitkomst is wat er nu ligt. De kunstenares had hier
beter bij betrokken moeten worden.
De door ons onderzochte kosten zijn volgens onze
raming betrouwbaar.
Er is een motie aangenomen om het beeld terug te
plaatsen. Indien de aangenomen motie uitgevoerd zou
gaan worden, zal er over een aantal punten, onder
andere het punt ruimtegebrek, weer gesproken moeten
worden met diverse belanghebbenden.
Verzoek van de wethouder is om de aangenomen motie
te heroverwegen.
Het alternatief is om het beeld te plaatsen in het te
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realiseren parkje op de plek van het oude
gemeentehuis, aan de kant van de van Geeststraat.
Op de vraag over de geplaatste prullenbakken op de
plek waar het beeld stond op het marktplein, heeft de
wethouder geen antwoord.
Op de vraag waar de andere beelden, het Paard en de
Druivenkrentster, zijn gebleven moet de wethouder het
antwoord schuldig blijven, hier gaat de wethouder
achteraan.
Fractie LPF geeft aan dat zij ingestemd hebben met de
motie omdat de wethouder tijdens de raadsvergadering
niet kon aangeven dat het beeldje in het genoemde
parkje zou komen. Indien de wethouder deze plek kan
garanderen, stemt de fractie LPF voor plaatsing van
het beeld in het parkje en niet op het marktplein.
De meerderheid van de fracties spreken hun voorkeur
uit voor plaatsing van het beeld in het te realiseren
parkje op de plek van het oude gemeentehuis.
2.

Schrijven college d.d. 19-09-18 inzake
kostenprognose jeugdhulp 2018
Wethouder Vreugdenhil geeft aan dat dit geen
consequenties heeft voor 2017. Voor 2018 wordt een
tekort verwacht, wat gedekt zal worden uit de reserve
sociaal domein.
Inkoopbureau H1 0 handelt alle declaraties af voor de
totale regio. De gemeente steunt niet alleen op
analyses van het inkoopbureau H1 0 maar ook op eigen
analyses.
Er zijn bij de zorgaanbieders achterstanden in de
declaraties. Om die reden worden de kosten in de
jaarrekening voor het merendeel geschat. Tot nu toe
zijn de schattingen niet overschreden.
De declaraties die niet meer in het lopende boekjaar
meegenomen kunnen worden, worden meegenomen in
het volgende boekjaar. Verschuiving van WLZ naar
Jeugdhulp en de meer gedeclareerde uren komt door
een combinatie van factoren. Hij komt met een analyse
hierover op het onderwerp terug.
Overzicht van andere gemeentes vindt het college
lastig om weer te geven. Op 1 na hebben ze allemaal
te maken met kostenstijging.
3e mededeling van wethouder Vreugdenhil is dat er
mogelijkerwijs op peildatum 1 november 2018 een
meevaller van het tekort van misschien 1 miljoen zal
zijn. De winstwaarschuwing van eerder valt dus
misschien mee. De prognose wordt steeds
betrouwbaarder.
Fractie WV vraagt waarom er na 5 jaar nog____________
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gefactureerd kan worden. De wethouder geeft aan dat
in het verleden hierover niets is afgesproken. Deze
afspraken zullen in de toekomst mogelijk wel gaan
gebeuren.
Fractie GL vraagt waarom 1 gemeente geen tekort
heeft. De wethouder geeft aan dat deze gemeente van
te voren heeft bij geplust in de begroting en dus geen
tekort heeft.
Fractie GBW vindt de omschrijving “ voorstel ”
verwarrend, want het is geen voorstel. De wethouder
geeft aan dat dit een praktisch probleem is van het
type format. Er wordt gewerkt aan verandering van het
systeem.
Wethouder Vreugdenhil geeft aan dat doordat er
eerder geïndiceerd wordt, de kosten in de toekomst
minder zullen zijn.
Complexere cliënten wil de wethouder op een later
moment bespreken met de fracties.
3.

Schrijven college d.d. 19-09-18 inzake uitwerking
motie Fitpark Westland
Wethouder Varekamp geeft aan dat koppeling Fitpark
aan woning uitbreiding integraal gezien moet worden.
De bouw van een gymzaal bij de te bouwen school in
Waelblok, zoals opgenomen in het integraal
huisvestingsplan van wethouder van der Stee, hangt
nauw samen met de haalbaarheid van het Fitpark.
Sommige initiatieven zouden elkaar kunnen
beconcurreren.
Nieuw voor hem is dat er buiten de gemeente nog
andere investeerders zijn. Een positieve ontwikkeling
is de optie dat de trampolines, die het plan erg duur
maken, eruit gehaald worden. Er is meer informatie
nodig inzake het gebruik van het Open Huis. De
wethouder wil op korte termijn een gesprek aangaan
met de initiatiefnemers.
Het Fitpark is geen wegschuif project.
Het losknippen van Fitpark versus woningbouw wil hij
bezien, dit betekent geen harde ja.
Wethouder Varekamp benadrukt nogmaals dat de
plannen integraal bekeken moeten worden.
Op de vraag wie er eigenaar is van het Open Huis
moet hij een antwoord schuldig blijven.
Eind 2e kwartaal 2019 komt het college met een
voorzieningen plan.
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4.

Schrijven college d.d. 03-10-18 inzake Resultaten
Client ervaringsonderzoek Wmo 2017
Wethouder Vreugdenhil neemt de stelling “Verplicht
tenzij”, mee. Het is een probleem in meerdere
gemeenten. Bekendheid kan verbeterd worden.
Ondertussen scoren we beter denkt de wethouder door
de getroffen maatregelen die sinds maart 2018 zijn
genomen. Zoals het vermelden van cliënt
ondersteuning in brieven aan cliënten, op de website,
bij de keukentafelgespreken en sociaal plein Westland.
Op 01-01-2019 wordt een plan gelanceerd.

5.

Schrijven VNG d.d. 04-10-18 inzake Aanpassing
VNG Model Verordening Wmo 2015
Dit agendapunt wordt behandeld bij agendapunt 1 1 .

6.

Schrijven Dorpshuis de Noviteit d.d. 23-10-18
inzake brandbrief voortgang ontwikkeling nieuwe
Noviteit
Er wordt afgesproken om deze problematiek te
bespreken in de raadscommissie EFO aanstaande
woensdag bij het agendapunt centrumplan van
Monster. Wethouder Vreugdenhil schuift woensdag aan
bij de raadscommissie EFO.

7.

Schrijven college d.d. 11-10-18 inzake Wmo toezicht
jaaroverzicht 201 7
Wethouder Vreugdenhil geeft een tweetal voorbeelden
aan van Westlandse calamiteiten.
Verbeter punten zijn dat het traject sneller moet en de
doorlooptijd van rapportages moet korter.
Ontwikkelen van werkafspraken, werkprocessen moet
verbeterd worden.
Op toezicht, contractmanagement en beleid moet
aansluiting komen.

8.

Schrijven college d.d. 11-10-18 inzake PGB Portaal
ervaringen
Wethouder Vreugdenhil heeft in augustus bezoek
gehad van de minister om de werking van het PGB
portaal onder zijn aandacht te brengen. De minister
was onder de indruk en pakt het plan op om verder uit
te rollen over Nederland.

9.

Beantwoording artikel 42

Wethouder Vreugdenhil heeft het idee dat de

vragen van de fractie

avondopenstelling in het Westland goed geregeld is. De

Gemeentebelang Westland

patiënt krijgt te allen tijde de medicijnen. Hij gaat

over avondopenstelling

onderzoeken of de patiënt de gemaakte bezorgkosten en de

avondapotheek Naaldwijk

extra personele kosten, welke berekend worden bij bezorging
van medicijnen in de avond en of nacht, kan declareren.
Op de vraag waarom in Delft en Rijswijk wel een
nachtapotheek is, komt Wethouder Vreugdenhil op terug.
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10.

Beantwoording van de

Wethouder van der Stee geeft aan dat het beeld inzake de

artikel 42 vraag over

nieuwe verdeelsleutel m.b.t. de percentages

onderwijsachterstanden

doelgroepkinderen binnen het Westland op dit moment nog

beleid

niet helder is. De risico's op onderwijsachterstanden worden
in de nieuwe systematiek gebaseerd op cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Het CBS berekent
de gegevens en geeft deze direct door aan Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO).Buiten het opleidingsniveau van de ouders,
weegt in de nieuwe regeling ook mee:
^

de verblijfsduur in Nederland

^

de vraag of de ouders in de schuldsanering zitten

^

het land van herkomst van de ouders.

De cijfers worden op gemeente- en schoolbestuur-niveau
gedeeld en zijn de basis voor de middelen die gemeente en
schoolbesturen ontvangen voor VVE.
Verder is het zo dat de CBS-cijfers alleen gebruikt worden ter
verdeling van de middelen vanuit het Rijk, maar dat
gemeenten en scholen vanaf 1 augustus 2019 zelf hun
doelgroep kunnen bepalen waarvoor ze het geld willen
inzetten (lokaal maatwerk). Dit zorgt er voor dat het aantal
doelgroepkinderen in Westland niet vaststaat. In de eerste
helft van 2019 wordt met kinderopvang-organisaties die VVE
bieden, onderwijs en JGZ (als toe- leidende organisatie
richting voorschoolse educatie) gesproken over de doelgroep
criteria die we in Westland willen toepassen. Als de criteria
helder zijn, is ook vast te stellen om hoeveel
doelgroepkinderen het gaat. Tot het moment dat we de nieuwe
criteria hebben, blijven we de huidige criteria gebruiken. Voor
het onderwijs is dit de gewichtenregeling en voor de
voorschoolse periode is de gewichtenregeling aangevuld met
een aantal andere criteria, te weten:
^

Taalontwikkelingsachterstand: bepaling volgens
(verrijkt) Van Wiechenschema

•

Thuistaal geen Nederlands

•

(Taal) ontwikkelingsarme thuissituatie

•

Sociaal-emotionele omstandigheden enmedische
problematiek met risico op taalontwikkelingsachterstand.

De stijgende middelen zullen worden ingezet voor voortzetting
van de huidige VVE-subsidies en daarnaast aan de volgende
zaken:
»

Verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse

^

Uitbreiding van het aantal uur VVE van 10 naar 16 uur

•

Schakelklassen (werd vergoed vanuit de middelen voor

educatie door aanvullende scholing van medewerkers
per week per 2020 (wettelijke taak)
statushouders, maar die middelen ontvangen we niet
_______ meer per 2019)__________________________________________
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^

Inzet op ouderbetrokkenheid.

De Rijksbijdrage OAB is geoormerkt geld dat jaarlijks
verantwoord moet worden aan het Rijk en binnen de
planperiode (201 9-2022) besteed moet worden aan de
bestrijding van onderwijsachterstanden.
De Rijksmiddelen GOAB zijn en blijven een specifieke
uitkering. Hoe de specifieke uitkering GOAB mag worden
uitgegeven wordt jaarlijks in januari bekend gemaakt via de
SiSa invulwijzer van het Ministerie van BZK. De gemeenten
geven in hun jaarrekening inzicht hoe de GOAB-middelen zijn
besteed en de gemeentelijke accountant controleert dit.
In de kern verantwoorden gemeenten de inzet aan de hand
van vier onderdelen:
•

Voorschoolse educatie (verplicht onderdeel)

•

Inzet GOAB in het onderwijs (facultatief deel)

•

Maken van afspraken over VVE (verplicht deel)

•

Reserve GOAB middelen

Met het bestuur van de schakelklassen is afgesproken dat
kinderen in principe na ca. 1 jaar uitstromen naar het regulier
onderwijs, maar dat ze indien nodig ook wat langer kunnen
blijven wanneer ze er nog niet klaar voor zijn. Schoolbesturen
ontvangen vanuit het Rijk een bijdrage voor bestrijding van
onderwijsachterstanden afhankelijk van de
onderwijsachterstanden die er zijn.
De gemeente mag een deel van de Rijksbijdrage inzetten in
het onderwijs, specifiek voor leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse taal. Dit is wel een vrij vage
omschrijving omdat nergens vast ligt wat een 'grote
achterstand' is.
Binnen de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) die in de eerste
helft van 2019 zal worden opgesteld is onderwijs
achterstandenbeleid één van de thema's. In de LEA zullen
afspraken gemaakt worden met het onderwijsveld en de
kinderopvang over waar we met elkaar de komende jaren op
willen inzetten en wat dat van iedereen vraagt.
De GOAB-gelden in het Westland kunnen niet ingezet worden
voor een brede voorziening of voor een brede inzet voor
taalontwikkeling van de Westlandse jeugd.
11.

Voorstel tot vaststelling van

Wethouder Vreugdenhil beantwoordt technische vragen.

de verordening Wet
maatschappelijke

12.

ondersteuning gemeente

Het voorstel gaat als Hamerstuk naar de raadsvergadering

Westland 2019

van 11 december 2018

Rondvraag

Rondvraag 1 fractie WV inzake bezetting basisscholen
Deze rondvraag is vervallen in afwachting van het jaarlijkse
gesprek met de schoolbesturen op 4 december 2018.
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Rondvraag 2 fractie WV inzake ZV Westland
Wethouder Varekamp geeft aan dat ZV Westland per mail op
de hoogte is gesteld van het feit dat de gelden naar rato
verdeeld worden tussen hen en de Swimming Stars, er moet
een juiste verdeelsleutel gevonden worden. Tevens geeft de
wethouder aan dat er geen sprake is van verwarring, er is
contact met beide verenigingen over de problematiek. Het
college heeft nog geen standpunt ingenomen. De KNZB heeft
een mediatontraject gestart waar de beide besturen inzitten.
Rondvraag 3 fractie GBW inzake uitvoering motie
voortzetten taken Voor Westland
Wethouder Vreugdenhil geeft aan dat er een raadsinformatiebrief is gestuurd waarin alle onderdelen van de motie zijn
gehandhaafd. In deze brief staat het te lopen proces. Het
streven was om iedereen gelijktijdig te bereiken.
Rondvraag 4 fractie D66 Westland inzake vraag naar
financiele hulpverlening
Wethouder Vreugdenhil is op de hoogte via het item op de
WOS. Op korte termijn een analyse maken lukt niet. Er is een
daling in Westland voor de aanvragen van de
schuldhulpverlening. Voorzichtige conclusie zou kunnen zijn
dat preventief laagdrempeligheid bij financiële
schuldhulpverlening effect heeft.
De veelheid aan informatie via de website is iets waar kritisch
naar gekeken moet worden om duidelijkheid te behouden.
Voorts meldt de wethouder dat de gemeente impulsgelden
heeft ontvangen. In het 2e kwartaal 2019 komt hij met een
plan van aanpak in samenwerking met het armoede platform.
Rondvraag 5 fractie CU SGP inzake evaluatie lokaal plan
versterking verpleegzorg
Wethouder Vreugdenhil geeft aan dat de bijeenkomst,
evaluatie lokaal plan versterking verpleegzorg, nog niet
plaatsgevonden heeft. In overleg met de pleegouders gebeurt
dit begin 201 9.
Rondvraag 6 fractie VVD inzake terugkoppeling door
wethouder betreffende kredietvoorstel scholen
Wethouder van der Stee heeft de vraag inzake de schakelklas
die verhuisd was, met de schoolbesturen besproken. Voor de
zomervakantie is er overleg geweest met de schoolbesturen.
De penvoerder, PCPOW, had aangegeven dat de verhuizing
door kon gaan. Communicatie tussen de schoolbesturen is
niet helemaal duidelijk geweest. De kinderen zaten in de
Aloysiusschool, deze school krijgt een andere bestemming.
De Strandwacht ging naar de Ichtusschool. In overleg met de
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3 schoolbesturen is besloten om de kinderen uit de
schakelklas te huisvesten in de Diamant. De wethouder hoopt
niet dat de kinderen een stempel krijgen maar kunnen
participeren binnen onze maatschappij.
Rondvraag 7 fractie CDA inzake buitensporten
Wethouder Varekamp geeft aan dat naar aanleiding van de
motie het project gestart is, het onderzoek loopt. De
initiatiefnemers worden betrokken bij de uitwerking van de
plannen.
13.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.
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