Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst van de openbare vergadering van raadscommissie I
op 6 december 2018
Aanvang 20.00 uur, Raadzaal, Stadhuis Nijkerk
Aanwezig:
De voorzitter: A.M. Boer, de commissiegriffier: M.L. de Jong, de leden: B.J. Boonstra-Mooibroek
(ChristenUnie-SGP) (t/m agendapunt 3), F.G. van Drie-Davelaar (CDA), M. van Elteren (De Lokale Partij), J.
van Heugten (PRO21), R.A.W. Horst (De Lokale Partij), M.T. Lanting-van Rhee (ChristenUnie-SGP) (t/m
agendapunt 3), D. Palm (ChristenUnie-SGP), J. van Putten (ChristenUnie-SGP), N.G. Staal (VVD), B.
Verbeek (PRO21), L. de Wals (PRO21), P.M. van de Weijer-Feuerstein (CDA), J.W. Wicherink (De Lokale
Partij), B. van der Woerd (VVD).
Verder zijn aanwezig de wethouders: N. Aboyaakoub-Akkouh (agendapunt 3) en M. Broekman-van der Pers
(agendapunt 4) en de ambtenaren V. Simonse, H. Krooi (agendapunt 3) en A. Thomassen (agendapunt 4).

1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Openstaande moties en toezeggingen
Geen opmerkingen.
3. Jeugdprogramma: een kind- en gezinsvriendelijk gemeente Nijkerk (2018-079)
De commissieleden spreken hun waardering uit voor onder andere de samenwerking met de
samenleving om het Jeugdprogramma op te stellen en het streven naar een integrale aanpak. Er worden
vragen gesteld over de vertaling naar de uitvoering, over monitoring en over financiën.
Omdat het een complex onderwerp is, is er behoefte aan zicht op concrete doelen, prioriteiten,
maatregelen en effecten.
Verder worden nog vragen gesteld over het onderzoek naar 1 loket, speelplekken (inclusief techniek),
mobiele ontmoetingsplekken, regisseur jeugdpreventie, alcohol- en drugsgebruik, opvang/nazorg
jongeren/gezinnen na behandeling, leerplicht/leerrecht en inclusie.
Wethouder Aboyaakoub geeft aan dat het opstellen van de visie een plicht is vanuit de Jeugdwet om
richting aan te geven voor de komende jaren. Naar verwachting zal het eerste kwartaal van 2019 het
jaaractiviteitenprogramma klaar zijn. Daarin ook aandacht voor prioriteiten, criteria, succesfactoren en
meetbaarheid.
De wethouder zegt toe dat de raad in december van dit jaar een Raadsinformatiebrief ontvangt over het
proces rond de mobiele ontmoetingsplekken voor jongeren.
Na een vraag vanuit de commissie geeft de wethouder aan dat bij punt 3 van het besluit inderdaad ten
onrechte het woord na is gebruikt (in de zin: .. en op het eerst volgende afweegmoment, zijnde de
Voorjaarsnota 2019, voor de jaren na 2020 organisatie breed een afweging voor de invulling van deze
functies te maken). Dat wordt gewijzigd in vanaf.
4. Strategische beleidsvisie op Werk (2018-077)
De commissieleden zijn te spreken over het uitgangspunt van de visie op werk; van een selectief beleid
naar een beleid gericht op duurzame participatie en werk, waarbij iedereen met een uitkering in beeld is.
De maatwerk aanpak die hiervoor nodig is, wordt onderschreven. Ook spreken zij waardering uit voor de
betrokkenheid van onder meer de Sociaal Domein Raad. De commissieleden stellen nog vragen over
onder meer de statushouders, woonproblematiek, groepsgewijze aanpak, voorbeeldfunctie gemeente
Nijkerk, betrokkenheid onderwijs, taakstelling voor Werkgeverservicepunt en benodigde fte’s en de
financiële gevolgen. De noodzaak van monitoring om inzicht te krijgen in aantallen en op grond daarvan
zo nodig bij te sturen, wordt van groot belang geacht.
De wethouder geeft aan dat de monitoring begin volgend jaar al voor een scherper beeld van de
doelgroepen zal zorgen en maatwerk per persoon mogelijk zal maken. De teams zullen werken volgens
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de in de visie aangegeven door de praktijk gedragen vijf leidende principes van maatwerk tot het
gezamenlijk komen tot een gedragen plan.
5. Regionale samenwerking
Geen opmerkingen
6. Sluiting
De vergadering wordt om 22.40 uur gesloten.

Opgesteld te Nijkerk op 7 december 2018
De commissiegriffier,

De voorzitter,

M.L. de Jong

A.M. Boer
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