Verslag
openbare vergadering
raadsadviescommissie
Maatschappelijke Participatie
6 maart 2012
Aanwezig:
Dhr. G.J. Zoll
Dhr. R van den Akker

voorzitter
Raadsgriffier

Dhr. M. Erciyas
Mevr. M.T.I.J. Janssen - van Amstel
Dhr. G. Lucassen
Dhr. D. Warris
Dhr. T. Muskens
Mevr. M.M.N.R. Zondag - Voet
Mevr. J.W.C. Smits
Dhr. I. van Dinther
Mevr. M. Mollen-Veld
Dhr. J.H.T. van Orsouw
Dhr. H. van der Wal
Mevr. M.F.J. Harbers
Dhr. P. Meyboom
Mevr. M.C.A.W. Boone - Kuit
Dhr. B. Sahin
Dhr. H.J. Klaver
Dhr. H. Hamiddane
Dhr. H. Boerboom
Mevr. T.A. Bos-Hemminga
Mevr. G.W. van der Linden

raadslid (SP)
raadslid (SP)
raadslid (GroenLinks)
commissielid (GroenLinks)
raadslid (CDA)
commissielid (CDA)
raadslid (CDA)
raadslid (PvdA)
raadslid (PvdA)
raadslid (TROTS)
commissielid (TROTS)
raadslid (VVD)
commissielid (VVD)
raadslid (VVD)
raadslid (D66)
commissielid (D66)
commissielid (D66)
raadslid (VDG)
raadslid (VDG)
raadslid (VDG)

genodigden:
Dhr. R. Peters
Dhr. H.G. Hoeksema

wethouder
wethouder

adviseurs:
Dhr. J. Prinsenberg
Dhr. R. Peters

afd. SMO
afd. SMO

publiek:
notulist:

11 personen
More Support

1

Opening
De voorzitter stelt vast dat het quorum aanwezig is en opent de vergadering om
19.30 uur. Hij heet de commissieleden en de overige aanwezigen welkom.
De voorzitter meldt dat de commissiegriffier, de heer Huldman, wegens ziekte afwezig is. Hem zal namens de Commissie een boeket worden gestuurd.
De SP meldt dat drie fractiegenoten zijn verhinderd vanwege respectievelijk de onderwijsstaking en de zorgmanifestatie.

2

Spreekrecht voor het publiek over agendapunten
Er wordt geen gebruik gemaakt van het recht om in te spreken

3

Vaststelling van de agenda
Agendapunt 5.1 wordt na punt 5.4 behandeld.
De agenda wordt conform vastgesteld. De behandelvolgorde wordt aangepast.

4

Verslag en mededelingen

4.1

Mededelingen
Op 2 maart is per e-mail een brief nagezonden van de Stichting Cliëntenplatform Oss
inzake de bezuinigingen op de individuele voorzieningen (2012 en 2013) in het kader
van de Wmo. Dit schrijven wordt betrokken bij punt 5.5, in combinatie met de reactie
hierop van wethouder Peters.

4.2

Verslag van de vergadering op 17 januari 2012
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Tekstueel: Het verslag wordt conform vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt vanuit de Commissie waardering uitgesproken voor de volledigheid van het verslag. Voorts zijn er geen vragen of opmerkingen.
4.3

Rondvraag
De SP wijst er op, dat bij de Hulpdienst veel signalen binnen komen over onduidelijkheid vanwege de stapeling van bezuinigingen binnen de Gemeente. Onder meer
zijn reacties ontvangen over de late informatieverstrekking over de Azoss-verzekering
en de wijziging van betalingstermijnen. De fractie vraagt of de wethouder zich hiervan bewust is en of iets kan worden gedaan met deze signalen.
Wethouder Peters geeft aan dat deze vraag eigenlijk drie portefeuillehouders betreft.
Het is hem persoonlijk niet bekend dat er inzake de Azoss-verzekering communicatief
iets mis zou zijn gegaan. Hij gaat dit na en zal hier schriftelijk op reageren. In vervolg
op vragen van D66 is gisteren gesproken over de communicatie rond de belastingen.
Ook wat dit betreft volgt een schriftelijke reactie.

ongewijzigd
vastgesteld

Toezegging:
Wethouder
Peters zegt
schriftelijke
reacties toe op
de diverse gestelde vragen.

De SP vraagt aandacht voor de perspubliciteit over (sluiting van) het CJG. De fractie
informeert naar de stand van zaken en de mogelijkheden vanuit de gemeente Oss.
Wethouder Peters zegt ook wat dit betreft een schriftelijke reactie toe.
5

Ter advisering

5.1

Voorjaarsnota 2012 GGD (Behandeld na punt 5.4)
De VVD stemt in met de Voorjaarsnota van de GGD, alsmede met de geplaatste kanttekeningen ten aanzien van de bezuinigingstaakstelling 2013 en de opbouw van de
integrale begroting jeugdgezondheidszorg.
De fractie plaatst enkele kanttekeningen bij de Voorjaarsnota 2012. In de nota wordt
gesproken over ambities en gelijke kansen. De verschillen in de gezondheid tussen
hoog- en laagopgeleiden worden echter steeds groter. De Raad voor Volksgezondheid
en Zorg heeft inmiddels alarm geslagen. De jaren waarin mensen in goede gezondheid doorbrengen, zijn voor hoogopgeleiden twintig jaar méér dan voor laagopgeleiden. Er wordt gesproken over ‘de nieuwe apartheid’. De fractie vraagt dan ook binnen
het lokale gezondheidsbeleid nadrukkelijk aandacht voor de laag opgeleiden in Oss.
In de passage ‘vitale bevolking” wordt het belang van de mantelzorg genoemd. Dit
belang wordt steeds groter. Uit bevolkingsprognoses blijkt echter, dat in Oss de leeftijdsgroep van 30-45 jaar steeds kleiner wordt, terwijl dit wel de leeftijdsgroep is
waaruit de vrijwillige mantelzorgers overwegend worden geput. De VVD pleit dan
ook voor flankerend beleid voor mantelzorgers.
In de nota wordt de sociale omgeving genoemd. Bij de opvoedingsondersteuning zal
zwaar worden geleund op het CJG. Onder verwijzing naar de rondvraag, ziet de fractie nadere informatie op dit punt met belangstelling tegemoet.
Positief is de kanteling naar meer vraaggericht werken. In het algemeen ziet de fractie graag geïntegreerd beleid. De VVD vraagt of het beleid ook goed wordt geëvalueerd op effectiviteit en rendement in verhouding tot de uitgaven. In geval dit nog niet
op gestructureerde wijze gebeurt, adviseert de fractie om de strategische doelen uit
te breiden met gestructureerde evaluaties. Zeker als men in de toekomst nog verder
moet bezuinigingen, biedt dit een alternatief voor de zogenaamde ‘kaasschaafmethode’. Op basis hiervan kunnen gefundeerde keuzes worden gemaakt.
D66 stelt dat onduidelijkheid centraal staat en vraagt om - in vervolg op de opgenomen kanttekening - de scenario’s in te zetten om duidelijkheid te bereiken. Er bestaat
begrip voor het feit dat het bereiken van de nodige duidelijkheid overleg vraagt.
De PvdA kan instemmen met de Voorjaarsnota, zij het met een voorbehoud wat betreft de gevolgen van de bezuinigingstaakstelling 2013. De transitie jeugdgezondheidszorg is goed verlopen; hiervoor wordt dank uitgesproken aan de wethouder. De
korting van € 0,19 per inwoner stemt tot tevredenheid. De toekomst kan met vol vertrouwen tegemoet worden gezien. Wat betreft het centraal stellen van de huisarts in
de ontwikkeling van het preventiefonds, verwacht de PvdA dat nog veel winst kan
worden behaald. De fractie informeert naar hiermee samenhangende ontwikkelingen in Oss, wat de eerstelijnszorg betreft.
In de Voorjaarsnota wordt gesteld dat “groen gezond maakt”. Vooral voor de oudere
wijken in Oss kan de PvdA de gedachte steunen om kleine stadstuinen te laten onderhouden door buurtbewoners. Deze activiteit draagt ook bij aan de bewustwording
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bij kinderen van groei en bloei van planten. Dergelijke ontwikkelingen ziet de PvdA
graag tegemoet. Dit geldt ook voor de nieuwe activiteiten in relatie tot de integrale
aanpak rond jeugd, gezin en school, waarbij gebruik wordt gemaakt van zelfredzaamheid en zelfsturing.
GroenLinks constateert dat de Voorjaarsnota sterk is gericht op gelijke kansen en een
gezonde omgeving en herkent hierin aspecten van het GroenLinks verkiezingsprogramma. Een gezonde leefomgeving wordt in de nota gepresenteerd als een
voorwaarde voor een goed gezondheidsbeleid en een gezonde maatschappij. Echter,
steeds meer wordt de verantwoordelijkheid voor een gezonde leefomgeving naar de
individuele burger verschoven. Op dit punt ziet GroenLinks een risico. De fractie
vraagt zich af op welk moment de Gemeente ingrijpt en waar de grens ligt van de eigen verantwoordelijkheid van de burger.
De voorjaarsnota is wat betreft strategische doelen sterk intern gericht en gericht op
het “belangrijk maken” van de eigen organisatie. Het strategisch doel van de GGD zou
– utopisch gezien – moeten zijn dat deze organisatie overbodig wordt. De kanttekeningen van het College bij deze nota mogen als erg belangrijk worden gekwalificeerd.
Gezien alle onzekerheid over de financiële onderbouwing onder deze nota, mogen
vraagtekens worden geplaatst bij de feitelijke waarde hiervan. De fractie adviseert de
kanttekeningen van het College zeer ter harte te nemen.
GroenLinks wenst dat de GGD een gezondheidsdienst voor Oss wordt en niet institutionaliseert. Instituten zijn er reeds voldoende.
VDG is in principe van mening dat juist op de gezondheidszorg niet zou moeten worden bezuinigd. Kijkend naar de doelen en de ambities ontstaat echter toch vertrouwen. D66 is van mening dat op het gebied van preventie de juiste speerpunten zijn
gekozen. De ambtelijk gemaakte kanttekeningen leiden weliswaar tot herkenning,
maar los daarvan heeft de VDG vertrouwen dat in deze bezuinigingen de juiste keuzes worden gemaakt. In de nota wordt gesteld dat de gevolgen in 2012 en 2012 meegenomen zullen worden. Hier zal sprake moeten zijn van 2012 en 2013. VDG pleit
voor een goede monitoring en vraagt adequaat te reageren wanneer ‘wondjes’ of
‘wonden’ ontstaan.
Het CDA maakt zich zorgen over de financiële aspecten. Spreker verwijst naar de inspreekreacties in 2011 vanuit de jeugdgezondheidszorg. Daarbij werd de zorg uitgesproken dat de integratie met de GGD onmogelijk budgettair neutraal zou kunnen
verlopen. Mede gezien het feit dat de cijfers van de jeugdgezondheidszorg nog niet in
de Voorjaarsnota zijn verwerkt, vraagt het CDA zich af of de integratie inderdaad
budgettair neutraal verloopt.
Wethouder Hoeksema stelt dat voorliggende Kadernota is gekoppeld aan de cultuuren structuuromslag die de GGD wil gaan maken. In het verleden is regelmatig door
de Raad gesteld, dat de GGD zichtbaarder moest worden om daarmee ook de inwonerbijdrage te kunnen verantwoorden. De gewenste cultuuromslag zal komende zomer in het project “GGD Dichtbij” worden gemaakt. De resultaten van alle opmerkingen en processen bij de GGD gedurende de afgelopen anderhalf jaar worden voor het
eerst zichtbaar in voorliggende Kadernota. De speerpunten sluiten sterker aan bij de
beleving en bij datgene dat binnen de lokale gezondheidszorg gebeurt. Komende zomer zal wat structuur en cultuur betreft nog een flinke positieve slag worden gemaakt. Het positieve van de huidige manier van werken van de thuiszorgorganisaties
en de zorg voor 0- tot 4-jarigen, is herkenbaar in de voorgenomen cultuuromslag. De
GGD is zich duidelijk veel meer op de toekomst aan het voorbereiden en op datgene
dat op het gebied van de (jeugd)gezondheidszorg te doen staat.
Ook in de toekomst is er meer dan voldoende “werk aan de winkel” voor de GGD en
de GGD heeft zich goed op de toekomst voorbereid.
De wethouder verwijst - wat betreft de integratie met de jeugdgezondheidszorg naar de emotionele discussies die eind 2011 hebben plaatsgevonden. De medewerkers blijken momenteel voor het grootste deel buitengewoon tevreden te zijn over
het verloop van deze integratie. Vanwege het belang dat de Gemeente hieraan hecht,
heeft de wethouder persoonlijk deze gesprekken gevoerd. De overgang is voor de inwoners relatief probleemloos verlopen. Dit mag als een compliment gelden voor de
beide betrokken organisaties. Deze integratie biedt kansen voor de ketenaanpak van
0 tot 23-jarigen.
Het speerpunt ongelijke kansen komt ook in de nieuwe Nota Gezondheidsbeleid
prominent terug. Dit geldt ook voor het beleid ten aanzien van de mantelzorg en zal
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een speerpunt zijn in de nieuwe Wmo-nota. In 2011 is er nadrukkelijk op ingezet om
de mantelzorger in beeld te krijgen. In 2012 moet worden gericht op ondersteuning
van de mantelzorger en de individuele zorgnetwerken. Dit komt dus in het kader van
het Wmo-beleid nadrukkelijk aan de orde.
Wethouder Hoeksema zegt toe om de financiële onduidelijkheid nadrukkelijk in de
AB-vergadering van de GGD naar voren te brengen. Dit zal schriftelijk worden voorbereid.
Het CDA vraagt of de GGD ook voor het komende jaar een bezuiniging van tien procent opgelegd heeft gekregen.
Wethouder Hoeksema antwoordt dat de eerder opgelegde bezuiniging nog steeds
doorwerkt. Er is geen sprake van een extra bezuinigingstaakstelling. Spreker verwijst
wat dit betreft naar bijlage 2. Er zal niet worden geaccepteerd dat de inwonerbijdrage omhoog gaat of een ‘bijplussing’ van de jeugdgezondheidszorg nodig is. Wat
dit betreft, is er sprake van een harde voorwaarde. Dit zal aan AB en DB duidelijk
worden gemaakt.
Wat betreft de versterking van de eerste lijn, is het erg lastig om zorgverzekeraars,
gemeenten en andere partijen op één lijn te krijgen, zeker qua financiering. Het
pilotproject ouderenconsultatiemoment is in ieder geval een succes gebleken. Dit
project, voortvloeiend uit een samenwerking van huisartsen, wijkverpleging, de
thuiszorgorganisaties en Rigom zal een structureel vervolg krijgen. De zorgverzekeraars en het Zorgkantoor hebben aangegeven hieraan financieel te willen bijdragen.
De wethouder beschouwt dit als een doorbraak binnen de keten ten gunste van de
kwetsbare ouderen. Dit is bovendien een projectvoorbeeld dat financieel voordeel
oplevert.
De VVD vraagt in hoeverre dit project als een best practice bijvoorbeeld binnen de
VNG wordt gepromoot.
Wethouder Hoeksema geeft aan dat de 'best practice' binnen de regio wordt ‘uitgevent’. De gemeente Veghel heeft dit initiatief inmiddels opgepakt. Ook de zorgverzekeraar en de huisartsen spelen hierin een initiërende rol om dit verder ‘uit te rollen’.
De Gemeente grijpt in wanneer groenonderhoud uit de hand loopt.
GroenLinks is van mening dat het College inzet op een bescheiden faciliterende rol
van de overheid. Spreker vraagt zich af waar de grens ligt.
Wethouder Hoeksema bevestigt - in preventieve zin - een belangrijke rol van de Gemeente wat betreft de volksgezondheid. Ingrijpen in het belang van de volksgezondheid kan op meerdere fronten gebeuren, zoals bijvoorbeeld ook in het kader van het
milieubeleid, minimabeleid en alcoholacties vanuit de gemeentelijke handhavingstaak.

Toezegging:
Wethouder
Hoeksema zegt
toe om de financiële onduidelijkheid nadrukkelijk in de
AB-vergadering
van de GGD
naar voren te
brengen. Dit zal
schriftelijk in de
AB-vergadering
worden ingebracht. Vervolgens zal vanuit
de vertegenwoordiging in
DB/AB worden
gerapporteerd
aan de Raad /
Commissie.

Tweede termijn
D66 vraagt om schriftelijk op de hoogte te worden gehouden van de voortgang. De
fractie wil in ieder geval de onduidelijkheden opgelost zien en vraagt op welke wijze
en binnen welke termijn duidelijkheid mag worden verwacht.
Wethouder Hoeksema geeft aan dat de inbreng van de Commissie schriftelijk zal
worden ingebracht in de AB-vergadering van de GGD. De Voorjaarsnota is regulier
geagendeerd, hetgeen betekent dat de stukken ter inzage liggen voor de Raad. Zeker
omdat de gemeente Oss deel uitmaakt van het DB van de GGD mag er op worden gerekend dat de inbreng vanuit Oss adequaat zal plaatsvinden en hierover zal worden
gerapporteerd. Bij het opstellen van de begroting zal de inbreng van de Osse gemeenteraad hierin worden meegenomen. Ook gezien de financiële gevolgen voor de Gemeente, mag duidelijk zijn dat de wethouder het belang ziet van duidelijkheid. De
wethouder spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat de inwonerbijdrage in 2012
weer zal worden verlaagd. Deze verlaging is een harde voorwaarde voor alle partijen
binnen de gemeenschappelijke regeling.
De VVD suggereert om bij verdere bezuinigingen binnen de GGD een effectiviteitsrendementmeting binnen de verschillende deelgebieden te overwegen. Zodoende
kan tot gefundeerde keuzes worden gekomen. Ze vraagt om een Collegereactie op dit
punt.
Wethouder Hoeksema stelt dat veel programma’s en middelen nu reeds evidence
based worden ingevoerd. Hij heeft persoonlijk geen twijfel bij de bestaande praktijk
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en neemt aan dat de keuzes reeds zijn gebaseerd op een effectiviteitsrendementmeting.
De VDG geeft aan dat de fractie ook dankzij de beantwoording door de wethouder
een positief gevoel heeft over voorliggende nota. De fractie suggereert om over vier à
zes maanden een mondelinge toelichting door de GGD in te plannen ten behoeve van
een update. Hiermee toont de Gemeenteraad ook haar betrokkenheid en haar behoefte aan actieve informatieverstrekking.
Wethouder Hoeksema denkt dat het voor de GGD na de zomer mogelijk is om –
samen met de nieuwe collega’s in te gaan op het verloop van het integratieproces en
de meerwaarde kan schetsen van de fusie. Desgewenst kan aan de GGD worden
gevraagd om een dergelijke presentatie voor te bereiden, voor in het najaar, in geval
meerdere partijen hieraan behoefte hebben.
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als een “hamerstuk” mag worden beschouwd.
5.2

Kadernota 2013 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
VDG stemt in met de strekking van voorliggende kadernota. De verlaging van de gemeentelijke bijdrage met vijftien procent is in 2012 reeds gerealiseerd en zal in 2013
ongewijzigd blijven. Financieel ziet het er gezond uit. De fractie ziet met zorg de implicaties tegemoet als gevolg van de invulling van de Wet Werken naar Vermogen. De
fractie verwacht grote gevolgen voor de IBN in 2013. Met name de inkrimping van de
SW-sector is een zorgpunt en zal vragen om hier rekening mee te houden. De fractie
stemt in met de Kadernota.
VVD meent dat de Wet Werken naar Vermogen nieuwe kansen voor de IBN biedt, met
name voor probleemjongeren. Werk vormt in preventief opzicht de beste optie en is
bovendien goedkoper en duurzamer dan een levenslange uitkering. Dit betekent dat
“er werk aan de winkel is” voor de IBN. Hierbij past geen passieve visie. Van IBN dient
een nieuwe, extra visie te worden gevraagd die past bij werkzoekenden en maatschappij. Gezien het aantal Oost-Europeanen dat in Nederland actief is, mag duidelijk
zijn dat er werk genoeg is. De fractie vraagt aandacht voor de mogelijkheden van de
nieuwe wetgeving en stemt in met voorliggende nota.
PvdA is het eens met de opmerkingen van VDG, wat betreft de financiën en IBN. De
fractie is trots op de IBN. Reeds in 2012 zijn de bezuinigingsdoelstellingen gerealiseerd. De financiën zijn op orde en het weerstandsvermogen is voldoende. Er wordt
nog niet geanticipeerd op de wijzigingen vanwege de Wet Werken naar Vermogen en
‘de WSW beschut’. In tegenstelling tot de VVD, ziet de PvdA hier meer bedreigingen
dan kansen. Het streven om personen die nu op een beschutte werkplek werkzaam
zijn, in de reguliere markt te werk te stellen, wordt door de fractie slechts gezien als
een bezuinigingsmaatregel en zal medewerking van werkgevers vragen. Het gevolg is
dat het aantal van 3.000 regionale werkplekken tot duizend wordt teruggebracht. Dit
heeft ook flinke financiële consequenties voor de doelgroep vanwege enerzijds de
loondispensatie en de huishoudinkomenstoests anderzijds. Vanuit de Gemeente zal
weinig compensatie mogelijk zijn. Wèl kan maximaal worden ingezet op het creëren
/ stimuleren van werkgelegenheid. Er moet proactief worden ingezet ten behoeve
van het realiseren van kansen voor mensen met een beperking en voor degenen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Best practices' elders, zoals het A2 tunnelproject in
Maastricht, dienen te worden gevolgd.

Niet ter
bespreking
in Raad van
10 mei 2012

Wethouder Peters dankt voor de complimenten.
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk kan worden geagendeerd
voor de Raad.
5.3

Kadernota 2013 Brabants Historisch Informatiecentrum, BHIC
De PvdA stelt dat voorliggende Kadernota tot vrolijkheid stemt. Het BHIC anticipeert
sedert 2009 op de bezuinigingen. Het restantvermogen van negen procent is nog wat
aan de hoge kant. De fractie suggereert om dit in te zetten voor het stimuleren van
een fysieke kennismaking van jongeren met het archief aan de Peperstraat. Vanwege
het digitaal raadplegen lopen de bezoekersaantallen immers terug. Het niet realiseren van de bezuinigingsafspraak van 2,5 procent is een gevolg van een landelijke afspraak gericht op 2015. De fractie wenst het BHIC veel succes en spreekt de hoop uit
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dat een groot en divers publiek kan worden bereikt door deze voorziening.
Het CDA complimenteert met voorliggende nota. Het digitale proces wordt van harte
toegejuicht.
GroenLinks feliciteert de heer Meyboom met diens maiden speech. De fractie stemt in
met voorliggend voorstel, hoewel enige aarzeling bestond over de vertraging in het
realiseren van de bezuiniging.
De VVD stelt dat er zonder geschiedenis geen toekomst is. De fractie hecht aan een
goede bewaarfunctie, waarbij het BHIC zeker een rol vervult. In voorliggende nota is
aangekondigd dat de jaarrekening 2011 in februari 2012 beschikbaar komt. Inmiddels is het maart en de VVD had het gewaardeerd als de jaarrekening aan deze Kadernota zou zijn toegevoegd. De VVD vraagt zich af of het BHIC aan de gestelde taakstelling van tien procent kan voldoen door 2,5 procent van het eigen vermogen af te
romen. De fractie wenst het archief aan de Peperstraat in de discussie te betrekken.
Verdergaande digitalisering op een centraal punt heeft met het oog op de vindbaarheid voor het publiek de voorkeur van de fractie. Daarbij wordt concreet gedacht aan
het BHIC in Den Bosch. De fractie vraagt in hoeverre het mogelijk is om een deel van
het archief aan de Peperstraat bij het BHIC onder te brengen. Wat dit betreft zijn met het oog op de financiën – bij een volgende bezuinigingsronde wellicht keuzes
onvermijdelijk. Digitalisering zal niet alleen tot financieel voordeel leiden, maar ook
de toegankelijkheid van het archief en de intensiviteit van de raadpleging zal verhogen.
VDG heeft geen opmerkingen en stemt in met de Kadernota.
Wethouder Peters bevestigt dat de bezuinigingen voor BHIC worden uitgesmeerd
over een periode tot 2015. De middelen zijn de komende tijd hard nodig voor de digitalisering. Het BHIC heeft er tot nu toe niet voor gekozen om de bezuinigingen door te
berekenen op de voorzieningen in Oss.
Tweede termijn
De VVD informeert nogmaals naar de mogelijkheid van opschaling en suggereert
nogmaals om een deel van het archief naar het BHIC over te brengen. Ze gaat er van
uit dat dit de toegankelijkheid ten goede komt en wijst op het intensieve gebruik van
het BHIC.
Wethouder Peters zal de portefeuillehouder vragen hierop te reageren.
De VVD acht het een positief gegeven dat tien procent van het eigen vermogen zal
worden gebruikt voor de digitalisering.

Toezegging:
Wethouder Van
Loon zal op
verzoek van
wethouder
Peters reageren
op het opschalingsvoorstel door de
VVD-fractie

De voorzitter stelt vast dat dit voorstel “boven de streep” mag worden geagendeerd
bij raadsbehandeling.
5.4

Inhoudelijk kader 2013 voor het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, BNO
De VDG stelt dat scholing onlosmakelijk is verbonden met kansen op de arbeidsmarkt. In het voorstel is gesteld dat dit leidt tot meer kinderen die van het leerlingenvervoer gebruik zouden moeten maken. Verzocht wordt dit toe te lichten.
D66 stelt dat minder goede onderwijsinstellingen oorzaak zijn van het voortijdig
schoolverlaten. Bij het ROC in Oss blijkt bij sommige afdelingen de onderbezetting
van docenten dertig procent te zijn. Dit komt niet ten goede aan de kwaliteit van het
onderwijs, noch aan de resultaten van de leerlingen. D66 acht dit een zeer zorgelijk
gegeven. De fractie vraagt de portefeuillehouder om het ROC op haar verantwoordelijkheid aan te spreken.
Nieuwkomers in Nederland worden veelal naar het Canisiuscollege in Nederland
verwezen, waar ze Nederlands kunnen leren. De situatie doet zich voor dat kinderen
maanden thuis zijn omdat ze niet door een onderwijsinstelling worden geaccepteerd.
Gezien het aantal nieuwkomers in Oss, lijkt het realistisch dat in Oss een eigen voorziening voor deze groep leerlingen wordt ingericht, zodat deze jonge kinderen niet
met bus en trein zelfstandig naar Nijmegen hoeven reizen. De fractie vraagt in hoeverre het College deze praktijk verantwoord vindt en pleit voor het inrichten van een
Osse schakelklas.
De fractie is voorts benieuwd naar de gebleken effecten van WIJ op voorkomen van
voortijdig schoolverlaten. Met de afschaffing van WIJ vraagt D66 naar de verwachte
effecten hiervan voor deze doelgroep.
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De VVD stemt in met voorliggend inhoudelijk kader voor de leerplicht en het voortijdig schoolverlaten. De fractie stemt ook in met de geplaatste kanttekening. Het aantal voortijdig schoolverlaters kan – procentueel bezien - regionaal laag zijn, maar voor
Oss is dit hoog. De fractie informeert naar de oorzaken en vraagt in hoeverre de wethouder er op kan inzetten om dit percentage te laten dalen. Als uitgangspunt geldt
dat voorkomen beter is dan genezen.
De PvdA stemt in met voorliggend kader. Het succes schijnt gerelateerd te zijn aan de
aanwezigheid van ambtenaren op de scholen, waarmee sprake is van korte lijnen en
een integrale werkwijze. De fractie vraagt wat de oorzaak is van de slechtere score in
Oss, wat het voortijdig schoolverlaten betreft. Ook wordt geïnformeerd naar een mogelijke oplossing.
Met het beëindigen van het drempelloze instroom voor niveau 2 ROC, krijgen leerlingen minder doorstroommogelijkheden. De fractie informeert naar de bestaande
overleggen met de ROC’s en de verdere plannen. Met andere overheidsmaatregelen
moet wellicht middels een goed aansluitend netwerk worden geanticipeerd op meer
vroegtijdig schoolverlaters. In geval deze jongeren ook niet meer in aanmerking komen voor een uitkering, vreest de fractie dat deze groep tussen de wal en het schip
terecht komt. Onder deze doelgroep speelt momenteel bovendien veel schuldproblematiek en de ervaring leert dan men dan snel aan lager wal raakt. Het probleem doet
zich waarschijnlijk al eerder voor dan binnen de doelgroep 16-23-jarigen. De fractie
informeert dan ook naar de situatie bij het VMBO en de basisschool.
Het CDA gaat akkoord met de vijf doelstellingen en met voorliggend Collegevoorstel.
Scholen dienen stringenter de absenties te registreren. Dit is van belang voor ouders
en voor de leerplichtambtenaar. De ‘lijn’ tussen school en ouders moet kort zijn. De
fractie informeert naar recent cijfermateriaal wat betreft voortijdig schoolverlaten.
Het CDA vraagt voorts om de Raad en de Commissie zo spoedig mogelijk te informeren over de wetswijziging Passend Onderwijs. Deze vraag betreft met name de consequenties voor het leerlingenvervoer.
GroenLinks herkent in het inhoudelijk kader de visie dat preventie effectiever is dan
sancties. Het aanwezig zijn van de leerplichtambtenaar op de vindplaats van het onderwijs blijkt vruchten af te werpen. Het is de vraag hoe de leerplichtambtenaar
diens rol in de keten ziet. GroenLinks ziet graag voor de leerplichtambtenaar een rol
binnen de samenwerking met andere actoren, zoals Politie en Schoolmaatschappelijk
Werk, om schoolverzuim te voorkomen.
Wethouder Peters legt uit dat voorliggende Kadernotitie anders is dan voorlopende
beleidsnota’s. Er is voor gekozen om de bezuinigingen zo maximaal mogelijk in te
zetten, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. Dit heeft ook enige
verzakelijking vereist.
Wanneer de Wet Passend Onderwijs is vastgesteld, is de Gemeente verplicht om passend onderwijs aan te bieden. Bepaalde scholen zouden zich kunnen specialiseren op
een bepaald zorgaanbod. Bijvoorbeeld gericht op leerlingen met een stoornis in het
autistisch spectrum. In die situatie kan de gemeente worden verplicht om het leerlingenvervoer naar een dergelijke specifieke school buiten Oss te financieren.
De taak van de leerplichtambtenaar is ook gericht op controle op en ondersteuning
van de verzuimaanpak van de scholen. In geval verzuim op een bepaalde schoolafdeling hoog is, mag er van worden uitgegaan dat de Inspectie hier via de leerplichtambtenaar op wordt geattendeerd.
Wethouder Peters geeft aan dat de verantwoordelijkheid wat betreft verzuim door
leerkrachten bij de Onderwijsinspectie ligt. Informeel wil hij hier wel een melding van
maken.
Het ISK in Nijmegen is een uitstekende voorziening. Er is reeds onderzocht of er voldoende draagvlak bestaat voor vestiging van een ISK-klas in Oss. Tot dit moment is
deze keuze nog niet gemaakt, maar het gesprek hierover - in het kader van de Wet
Passend Onderwijs - is ook nog niet afgerond. In het verleden heeft Oss een dergelijke
schakelklas gehad. Dit bleek echter te kostbaar en daarmee niet rendabel. Vanwege
de beperkte schaal kan bovendien onvoldoende kwaliteit worden gegarandeerd.
Vanuit die ervaring is voor de clustering in Nijmegen gekozen. Het antwoord wat betreft het effect van het verdwijnen van de WIJ volgt, mits dergelijke informatie inderdaad beschikbaar is.
Regio Noord-oost Brabant scoort op provinciaal niveau erg goed in de bestrijding van
schoolverzuim. In de stad is het percentage voortijdige schooluitval hoger dan in de
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kernen. Meer dan voorheen wordt hierop ingezet door het opstellen van een gezamenlijk verzuimprotocol en door elkaar aan te spreken op de gemaakte afspraken. De
leerplichtambtenaar heeft de mogelijkheid om bij verzuim een boete op te leggen,
maar er wordt dus aanmerkelijk meer ingezet op preventie en samenwerking met de
scholen. De wethouder heeft er alle vertrouwen in dat deze aanpak tot vermindering
van het schoolverzuim zal leiden.
Er wordt door de Gemeente actief gescreend op kinderen die niet in het onderwijs
zijn ingeschreven, maar ook geen werk hebben. Deze jongeren worden zo nodig thuis
bezocht, gestimuleerd tot het volgen van onderwijs of worden via het Werkplein naar
een baan begeleid.
De kern van voorliggend stuk is gericht op het versterken van de band tussen ouders
en de school, maar ook tussen de leerplichtambtenaar en de school. Voorts wordt
sterker ingezet op preventie en aanspreekgedrag. Hiermee wordt ook de positie van
de leerplichtambtenaar duidelijk. De term ‘keten’ wekt misschien abusievelijk de indruk van een afschuifsysteem, hetgeen zeker geen juiste interpretatie zou zijn. Wellicht kan wat dit betreft dan beter voor een andere term worden gekozen.

Peters zegt - indien beschikbaar - schriftelijke info toe
w.b. het effect
op schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten als gevolg van het
verdwijnen van
de WIJ.

Tweede termijn
De PvdA informeert nogmaals naar de uitval in het VMBO.
Wethouder Peters geeft aan dat bij een analyse van de leerlingen, waarbij sprake is
van voortijdig schoolverlaten, vaak blijkt dat in de beginjaren op het VO sprake is van
veelvuldig kortdurend ziekteverzuim. Statistisch gezien is er een verband. Dit rechtvaardigt extra aandacht voor ziekteverzuim, hetgeen momenteel in de praktijk niet
gebeurt.
D66 geeft aan dat Minister Van Bijsterveldt haar ambitie heeft gesteld op een maximum van 25.000 voortijdig schoolverlaters. De fractie vraagt zich af of de Gemeente
Oss hier klaar voor is.
Wethouder Peters bevestigt dit.
De voorzitter concludeert dat ook dit voorstel als hamerstuk kan worden geagendeerd voor raadsbehandeling.
5.5

Bezuinigingen individuele voorzieningen Wmo 2012
De SP stelt dat veel mensen worden getroffen door de bezuinigingen in de Wmo. Dit
geldt met name voor diegenen die het al heel moeilijk hebben. De meerderheid van
de Raad in Oss kiest er voor om het bestaande sociaal ruimhartige beleid los te laten
en te beknibbelen op de lage inkomens. Feit is, dat met name de lage inkomens gebruik maken van de Wmo. Ze schetst de casus van een 67-jarige inwoonster van Oss
met zware lichamelijke problemen die aangewezen is op verschillende vormen van
hulp. Door een stapeling van bezuinigingen zal zij in 2012 geen auto meer kunnen
blijven rijden en kan zij haar huishoudelijke hulp niet meer voor hetzelfde aantal
uren betalen. Dit gaat ten koste van haar sociale mogelijkheden en haar zelfstandigheid. Een vermindering van drie Euro op de bijdrage voor huishoudelijke hulp (van €
18,= naar € 15,=, zijnde zeventien procent) acht de SP erg veel. De nieuwe kille en zakelijke benadering is volstrekt anders dan de ruimhartige benadering vanuit het verleden, waardoor meer mensen zelfstandig thuis konden blijven wonen. De SP wijst op
de gemeentelijke zorgplicht en vraagt of met deze aanpassingen niet moet worden
verwacht dat in de toekomst méér mensen sneller een beroep zullen moeten gaan
doen op de intramurale zorg. Het verrast de fractie dat het vrij besteedbare, verantwoordingsvrije bedrag van het PGB zou worden afgeschaft. De fractie vraagt of dit
inderdaad het geval is.
De combinatie van maatregelen leidt voor de ouderen tot generatiearmoede; de jongeren vrezen dat zij kansloos worden.
GroenLinks vindt het te ver gaan om te stellen dat er sprake zou zijn van een afbraak
van het sociaal beleid in Oss. Wel maakt de fractie zich zorgen. Spreker verwijst naar
de unaniem aangenomen raadsmotie met de intentie om de gevolgen van de stapeling van bezuinigingen goed te monitoren. De fractie zou graag willen weten of het
College er inmiddels over heeft nagedacht op welke wijze de bezuinigingen zullen
worden gevolgd. Het komende jaar zal steeds duidelijker worden wat de gevolgen
zijn van de huidige bezuinigingen.
Het afschaffen van het verantwoordingsvrije deel van het PGB zal grote gevolgen
hebben voor het PGB. Het PGB is bij uitstek een instrument om mensen de mogelijk-
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heid tot eigen regie te bieden. De vraag is of dit nu reeds door de Gemeente zou moeten worden georganiseerd. De fractie overweegt wat dit betreft een initiatiefvoorstel
in te dienen. De fractie vraagt of het College overweegt om het PGB op goede wijze te
handhaven, dan wel bereid is om over deze mogelijkheid na te denken.
Het CDA stemt in met voorliggende nota. De beantwoording van de vragen wordt als
duidelijk ervaren. In aansluiting op de inbreng van GroenLinks pleit ook het CDA voor
een goede monitoring en het centraal stellen van de klant.
De PvdA verwijst naar de inbreng van de PvdA tijdens de vorige vergadering van de
Commissie MaPa. Voorliggende nota was toen reeds opiniërend geagendeerd. De
fractie heeft toen ingestemd met de bezuinigingsvoorstellen ten aanzien van de individuele Wmo-voorzieningen. Deze bezuinigingen zijn nodig om de Wmo-voorzieningen betaalbaar te houden. Ook dan zal er nog steeds sprake zijn van een adequate
Wmo-voorziening.
De fractie maakt zich zorgen over de stapeling van lasten. Er is reeds toegezegd dat er
een goede monitoring zal plaatsvinden en zo nodig reparatie of maatwerk zal worden geboden. In ieder geval is goed geregeld dat de minima via Azoss verzekerd zijn
voor hun eigen bijdrage op Wmo-voorzieningen.
TROTS maakt zich eveneens zorgen over de reeds genoemde stapeling. Er kan niet
worden gesteld dat met deze bezuinigingen slechts “het gouden randje” van de voorzieningen verdwijnt. Ook toentertijd konden degenen die hiervoor in aanmerking
kwamen, als ‘de probleemgevallen’ worden getypeerd. Voor betrokkenen zal het alleen maar erger worden. De fractie adviseert negatief op dit dossier.
De VVD verwijst naar de uitgebreide opiniërende bespreking op 17 januari jl. De fractie richt zich bij deze bespreking op de wijzigingen. Uit de uitspraak van de Centrale
Raad van Beroep blijkt dat het hanteren van inkomensgrenzen bij vervoersvoorzieningen niet is geoorloofd. Ook hogere inkomensgroepen moeten toegang hebben tot
deze voorzieningen. De fractie is het eens met het voorstel om - waar mogelijk - een
eigen bijdrage te heffen en onderschrijft het voorstel om ook de vervoersvergoedingen onder de werking van een eigen bijdrage te plaatsen.
De fractie plaatst een kanttekening bij de uitwerking van deze uitspraak in Oss. De
fractie vraagt waarom voor de systematiek is gekozen om alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te heffen en de inkomensafhankelijke bijdrage op nihil te stellen. Spreker informeert of inmiddels een inschatting is gemaakt van de meerkosten
van de vervoersvoorziening nu meer mensen hier een beroep op kunnen doen. Ook
wil de fractie weten of er echt geen andere domeinen zijn waar inkomensgrenzen
worden gehanteerd. De gedachte leeft dat dit ook bij de huishoudelijke hulp van toepassing zou zijn. Als dat inderdaad het geval is, vraagt de VVD naar de financiële consequenties.
Bij artikel 7 en 8 corresponderen de nummers niet altijd met het advies.
De VVD onderschrijft de honderd procent verantwoording van het PGB, maar vraagt
of inmiddels een inschatting van de uitvoeringskosten is gemaakt en in hoeverre dit
opweegt tegen de verwachte baten.
Wat betreft artikel 16, inzake het primaat van de verhuizing, vindt de fractie het een
goed uitgangspunt om voor de goedkoopste oplossing te kiezen. De vraag is of dit in
Oss altijd goed wordt nageleefd. Graag ziet de fractie dat in de toekomst meer levensloopbestendig wordt gebouwd, zodat verhuizen minder snel noodzakelijk is.
Hierbij kan ook worden gedacht aan diverse gradaties van zorgmogelijkheden binnen
een complex, zodat in voorkomende gevallen geen verandering van woonomgeving
nodig is. Voor een aangepaste woning zou een huurder moeten worden gezocht met
een passende behoefte aan voorzieningen, zodat geen kapitaalvernietiging plaatsvindt.
Wat betreft artikel 12.1 – vraagt de VVD wat de mogelijkheden zijn in geval mensen
vòòr het tijdstip van 21.00u vervoer nodig hebben.
De wijzigingen naar aanleiding van de Centrale Raad van Beroep zijn verwerkt in de
Nota Bezuinigingen Individuele Voorzieningen Wmo. De VVD ziet geen bezwaar tegen vaststelling.
D66 gaat akkoord met deze bezuinigingen en typeert deze als “pijnlijk”. De fractie
sluit zich aan bij de opmerkingen van GroenLinks.
VDG verwijst naar de gezamenlijke commissiediscussie die op 5 maart heeft plaatsgevonden en was gericht op een fundamentele heroriëntatie. De Wmo-bezuinigingen
kunnen in ditzelfde licht worden gezien. De tijd van ruime financiële middelen ligt in
het verleden en deze mogelijkheden worden niet opnieuw verwacht. De gelden die
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worden bespaard, kunnen elders binnen de Wmo worden ingezet op plaatsen waar
dit hard nodig is. De maatregelen zijn weliswaar moeilijk voor degenen die het aangaat, maar zijn niet onrechtvaardig. De fractie kan zich vinden in de afbouwregeling
voor het forfaitaire bedrag voor het CVV. Het percentage gebruikers van individueel
vervoer ligt in Oss momenteel op 83 procent. Zeventien procent maakt gebruik van
collectief vervoer. Landelijk is deze verdeling echter fifty-fifty. In het verleden is blijkbaar te vaak een individuele voorziening toegekend. Vanzelfsprekend is het lastig om
dit terug te draaien.
Door de vergoeding op woon- en vervoersvoorzieningen te verlagen, wordt een aanvrager kritischer. Dit voorkomt dat voorzieningen worden aangevraagd om vervolgens ongebruikt blijven. Wel is alertheid noodzakelijk om te voorkomen dat de maatschappelijke participatie van de doelgroep in de knel komt. Daar waar nodig, dient
toekenning plaats te vinden.
Met de verlaging van het PGB-uurtarief voor huishoudelijke hulp naar vijftien Euro,
resteert nog altijd een prima tarief om hulp voor in te kopen. De fractie is het eens
met de afschaffing van het vrij besteedbare bedrag.
De SCPO vraagt om een klussendienst in te stellen. VDG verwijst naar het
uitgangspunt om geen algemeen gebruikelijke voorzieningen te verstrekken. Het
Rigom biedt echter reeds - tegen een goed tarief – een klussendienst in haar pakket.
De fractie kan zich vinden in het voorgestelde beleid, maar hecht aan het kunnen volgen van de effecten. De fractie vraagt om een evaluatie van de beleidswijziging en wil
graag weten wanneer deze zou kunnen worden ingepland.
Wethouder Peters spreekt diens tevredenheid uit over de kwaliteit van de voorzieningen in Oss. Ook uit de tabellen blijkt dat de gemeente Oss - ook na de voorgenomen bezuinigingen - fors meer uit zal geven aan de Wmo-voorzieningen dan benchmarkgemeenten. Wanneer wordt gesteld dat er in Oss sprake zou zijn van een asociaal afbraakbeleid, betekent dit dat het eigenlijk nergens in Nederland deugt. De wethouder wijst op een schijnbaar misverstand. Het is niet zo dat iemand die iets mankeert per definitie over weinig geld beschikt. Slechts 55 procent van degenen die gebruik maken van de voorzieningen leven van een minimuminkomen.
In reactie op de opmerkingen van de VVD, legt de wethouder uit dat bij een inkomen
dat 150 procent of meer bedraagt van het minimuminkomen, geen gebruik kan worden gemaakt van het CVV. Wettelijk blijkt dit inkomensargument niet te zijn toegestaan. Aan de andere kant wil het College voorkomen dat door het gebruik van de
voorzieningen eigenlijk degenen worden gesponsord die zelf best wel in staat zijn om
dit te regelen. Om die reden is gekozen voor invoering van een inkomensafhankelijke
eigen bijdrage. Het is niet de bedoeling om bepaalde groepen te treffen. Daarom is
bewust niet gekozen voor een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage. Dit leek het
College de meest sociale oplossing, rekening houdend met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
Zorg is uitgesproken over de communicatie en het centraal stellen van de mens.
Iedere aanvrager wordt persoonlijk gesproken. Dit maakt maatwerk mogelijk. Het gespreksverslag moet door beide partijen worden goedgekeurd. Er worden geen grote
problemen verwacht in situaties wanneer het individueel vervoer niet meer mogelijk
is. Vanzelfsprekend vinden sommige mensen dit vervelend en zijn beroepzaken ook
niet uitgesloten. De meeste mensen vinden de verandering echter acceptabel. Een
evaluatie van de vervoersaanpassingen en de gesprekken hierover met betrokkenen
zal nog volgen. Ten tijde de Voorjaarsnota moeten de persoonlijke effecten duidelijk
zijn. Dit sluit dus aan op de vraag naar een evaluatie van de zijde van VDG. Er wordt
over nagedacht op welke wijze dit kan worden gemonitord.
Wat betreft het vrij besteedbare bedrag voor huishoudelijke hulp, is eigenlijk geen
sprake van een vrij besteedbaar deel. Wél is het zo dat een deel niet hoeft te worden
verantwoord. Immers, bedragen die voor zorg zijn verstrekt, dienen ook als zodanig te
worden besteed. Als pilot zal gedurende een jaar een controle plaatsvinden en daarover zal vervolgens worden gerapporteerd met een voorstel voor de toekomst, naar
bevind van zaken.
De regelgeving ten aanzien van verhuizen wordt nageleefd. De wens om zo nodig
binnen de wijk te kunnen verhuizen, is een punt van de speerpunten van overleg met
de woningcorporaties.
De vraag inzake de tijden van het OV wordt schriftelijk beantwoord.
Het principe van inzet van algemeen voorliggende en betaalbare voorzieningen
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wordt ook gedragen door het SCPO. Het is echter niet de bedoeling om problemen te
veroorzaken. Zowel Vivaan, als het Rigom, als de woningcorporaties zijn bereid tot
medewerking. Dit is echter wel een punt van blijvende aandacht.
Hoewel de aanpassing in de individuele voorzieningen vervelend is, mag de Raad van
Oss nog steeds trots zijn op datgene dat wordt gedaan en altijd nog aanmerkelijk
méér is dan vergelijkbare gemeenten bieden.
Wethouder Hoeksema geeft aan dat nog steeds onduidelijkheid bestaat wat betreft
de transitie AWBZ. Er bestaat nog steeds onduidelijkheid of en zo ja, wanneer de Wet
in werking treedt. Daarmee is ook onduidelijk of de nieuwe aanvragen per 1 januari
2013 aan dit nieuwe kader moet worden getoetst. Het College deelt de zorg inzake de
PGB’s en heeft in ieder geval reeds een inventarisatie gestart van de groep waar het
over gaat. Met de (60) partners op dit gebied wordt het aanbod in beeld gebracht.
Samen met de Raad zal het beleid worden geformuleerd in relatie tot de AWBZ-transitie en de vertaling naar de Wmo. De wethouder zegt toe dat de Raad hier zeer nauw
bij zal worden betrokken. De overweging om even te wachten met een motie leidt tot
begrip bij de wethouder. De Raad is echter zelf aan zet wat betreft de beleidsuitgangspunten voor de AWBZ-transitie. De discussie over de PGB kan hierbij worden
betrokken. De onrust inzake de PGB is weliswaar terecht, maar deze kan in een breder
kader worden gevoerd op genoemd podium.
In de gesprekken met de woningbouwcorporaties over woningbouwprojecten, wordt
ook steeds meer gesproken over welzijn en zorg. Het is belangrijk om de maatregelen
van de corporatie in het woningbouwbezit veel meer onderling af te stemmen. Deze
afstemming is ook van belang voor passende toewijzing van aangepaste woningen
teneinde de noodzaak te voorkomen dat opnieuw hoge kosten moeten worden gemaakt. Met de corporaties wordt ingezet op gerichte afspraken. Hierbij kan bijvoorbeeld ook worden gedacht aan afspraken over stallingen voor scoot-mobielen. Dit
soort zaken kan beter worden geregeld dan tot nu toe gebeurt.

vervolgens worden gerapporteerd met een
voorstel voor de
toekomst naar
bevind van zaken.
Toezegging: De
vraag inzake de
tijden van het
OV wordt
schriftelijk beantwoord.
Toezegging:
Wethouder
Hoeksema zegt
toe dat samen
met de Raad het
beleid zal worden geformuleerd in relatie
tot de AWBZtransitie en de
vertaling naar
de Wmo.

Tweede termijn
Bij de SP leidt de reactie van de wethouder inzake het verantwoordingsvrije bedrag
tot enig wantrouwen. Wanneer er voor honderd procent een pilot wordt ingezet voor
controle op de uitgaven voor huishoudelijke hulp roept dit vragen op in relatie tot de
eigen verantwoordelijkheid van individuen. De fractie verwacht dat een dergelijke
koerswijziging bij betrokkenen veel zal oproepen.
Wethouder Peters antwoordt dat de keuzemogelijkheid bestaat om dit niet te doen.
Er is echter voor gekozen om dit in de pilot wél te doen.
De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp “boven de streep” op de raadsagenda kan
worden geagendeerd.
6.

Ter opiniëring
Er zijn geen stukken voor een opiniërende bespreking.

7

Voortgang en verantwoording

7.1

Lijst ingekomen stukken
Ingekomen stuk 1 – 7.1.1 Lokale accenten 2012 GGD en maatwerkofferte Jeugdgezondheidszorg 2012
De SP verwijst naar de maatwerkofferte voor het CJG. Het bedrag in relatie tot overleg
op de vindplaats is erg hoog. De fractie vraagt dit uit te leggen.
Wethouder Hoeksema geeft aan dat deze vraag terecht is en ook eerder is gesteld. Dit
heeft te maken met de bezoeken aan de peuterspeelzaal om met de leidsters te overleggen over specifieke situaties. Wat het maatwerkpakket betreft en specifiek dit onderdeel, is afgesproken dat in 2012 nog veel nadrukkelijker op dit pakket zal worden
afgestemd in het kader van de integrale jeugdgezondheidszorg en het CJG.
De wethouder zal specifiek aan de uitvoerende organisaties vragen om – aan de hand
van een voorbeeld – schriftelijk inzichtelijk te maken wat in het kader van dit onderdeel wordt gedaan en met name wat voor soort gesprekken worden gevoerd.
Ingekomen stuk 2 – Offertes Wmo 2012
De VDG heeft signalen ontvangen dat jongeren - voortvloeiend uit het landelijke
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Wmo-beleid - buiten de boot gaan vallen als gevolg van de eigen bijdrage problematiek. De fractie is geschrokken van deze signalen en vraagt in hoeverre dit bekend is
bij het College en of hierin door de Gemeente ondersteuning kan worden geboden.
Samenspraak met het onderwijs lijkt wenselijk voor een goede signalering. Het zou
zeer triest zijn als een jongere die in behandeling is, als gevolg van deze problematiek
moet worden losgelaten. Dan is het maar de vraag of deze weer ooit opnieuw in een
zorgtraject kan komen.
Het aantal aanmeldingen voor het Verdihuis stijgt schrikbarend. In 2010 was sprake
van 2.504 aanmeldingen. In 1.475 gevallen bleek er geen plaats. Dit duidt op grote
huisvestingsproblematiek. VDG informeert naar oplossingsmogelijkheden.
De SP sluit zich bij deze laatste vraag aan. De SP heeft vernomen dat door het Verdihuis een hogere bijdrage wordt gevraagd voor de financiële dienstverlening. Deze
dienstverlening vormt echter geen primaire doelstelling voor het Verdihuis. De fractie
vraagt waarom dit nog steeds wordt geboden.
Wethouder Hoeksema deelt de onrust wat betreft de eigen bijdrage en de GGZ-problematiek. Het College ontvangt dezelfde signalen. Vanmorgen heeft overleg met de
GGZ plaatsgevonden inzake een landelijke pilot en is afgesproken om hier eind maart
informatie over te verstrekken. De gemeente Oss zal als enige gemeente meedoen
aan een pilot gericht op monitoring van de gevolgen van het invoeren van een eigen
bijdrage binnen de GGZ. Vooralsnog zijn de maatschappelijke effecten van deze
maatregelen volkomen ongewis. In de week van de psychiatrie, eind maart, zal meer
duidelijkheid worden geboden over de pilot. Gestreefd zal worden naar het lokaal
‘verzachten’ van de maatschappelijke effecten van de landelijke maatregel.
Wat betreft de toeloop naar het Verdihuis zijn reeds in een eerder stadium maatregelen genomen. Er is een jaar geleden als proef een ketenregisseur aangesteld die –
samen met de andere maatschappelijke partners - de toegang naar het Verdihuis
‘bewaakt’. Aanleiding was de gebleken onduidelijkheid over de toegang en de cijfers.
De wethouder introduceert de gemeentelijke ketenregisseur, de heer R. Peters, die ter
vergadering aanwezig is. De ketenregisseur participeert in het tweewekelijks overleg
in het Verdihuis inzake de maatschappelijke opvang, de verbetering van toegang en
doorstroming. Ook wordt gestreefd naar interventie in een vroegtijdig stadium om
de noodzaak van maatschappelijke opvang te voorkomen. Onderzocht wordt of het
mogelijk is om in overleg met andere professionele organisaties in een vroeg stadium, maar ook bij uitstroom begeleiding te bieden. Deze samenwerking in de keten
heeft reeds de eerste successen opgeleverd. Ook wat betreft de doorstroming bestond
er onduidelijkheid over de cijfers. Dit wordt samen met de woningbouwcorporaties in
beeld gebracht. Er wordt gestreefd naar verbetering van de doorstroming. Dit alles is
zeker ook van belang vanwege het stijgende beroep dat op het Verdihuis wordt gedaan.
Gestreefd wordt naar verbetering van de maatschappelijke opvang en datgene dat
hier omheen gebeurt. Zo nodig, wordt de schuldhulpverlening via de ketenregisseur
geregeld en wordt nagegaan wat de inzet is van de maatschappelijke partners ten
behoeve van degenen die gebruik maken van het Verdihuis.
De VVD verwijst naar de eerder gedane suggestie om de GGZ-bijdrage mee te laten
verzekeren via de azoss.
Ambtelijk wordt toegelicht dat dit niet mogelijk is gebleken. Landelijk ontstaat steeds
meer discussie over de eigen bijdrage en wordt zichtbaar dat mensen afhaken. Ook
de mogelijkheid van bijzondere bijstand wordt onderzocht, alsmede de financiële
consequenties van een dergelijke mogelijkheid. In de loop van 2012 wordt met de
ziektekostenverzekering bezien of de GGZ-bijdrage vanaf 2013 kan worden meeverzekerd.
De VDG geeft aan dat de aanwezigheid van een ketenmanager niet het huidige capaciteitsprobleem oplost. De fractie informeert naar een eventuele capaciteitsverruiming.
Wethouder Hoeksema bevestigt deze overweging. De capaciteit is reeds op basis van
eigen gemeentelijke middelen verruimd ten behoeve van een “maatschappelijke opvang light”; dat wil zeggen zonder de professionele begeleiding die gebruikelijk is bij
het Verdihuis. Besloten is reeds om dit aanbod te continueren. Verdere verruiming
vereist een duidelijk inzicht in het structurele karakter van de huisvestingsbehoefte.
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Ook om deze reden is de ketenregisseur van groot belang. Over een meer structurele
oplossing vinden momenteel gesprekken met het Verdihuis plaats.
Ingekomen stuk nummer 3 inzake het homo-emancipatiebeleid
De VVD onderschrijft het streven om deel te nemen aan deze pilot en deelt de gemeentelijke motivering die hieronder ligt.
Ingekomen stuk nummer 4 – Verordening WWB 2012
De VVD verwijst naar het eerder gestelde over een tegenprestatie naar vermogen.
Hier lijkt een taak voor IBN te liggen. In een streven om weer samen aan het werk te
gaan, lijken ”zoveel juridische beren op de weg te worden verwacht”, dat dit de vraag
oproept of het College inderdaad nastreeft om de handschoen op te pakken. Dit lijkt
een zeer goede mogelijkheid om inhoud te geven aan het element ‘werken naar vermogen’. Dit kan positief worden omgedraaid. Maatschappelijk en financieel is deze
inzet van groot belang. Met het bieden van werk kan naar mening van de VVD ook
verslavingsproblematiek worden voorkomen.
Wethouder Peters geeft aan,’ dat er vooralsnog niet voor een tegenprestatie is gekozen. Dit wil echter niet zeggen dat wordt nagestreefd dat men naar vermogen werkt.
Wanneer een tegenprestatie wordt gevraagd, vereist dit om een systeem in te richten
dat ook handhaving omvat. De ‘juridische beren’ op de weg zijn zeker niet fictief.
Deze prestatie wordt dus niet gevraagd.
De VVD vraagt hoe de algemene beginselen van behoorlijk bestuur hierin een
barrière kunnen betekenen.
Wethouder Peters zal deze vraag schriftelijk beantwoorden.

Toezegging:
Wethouder
Peters zal de
vraag inzake de
algemene
beginselen
behoorlijk
bestuur schriftelijk beantwoorden.

Ingekomen stuk nummer 5 van de GGD, inzake integratie jeugdgezondheidszorg
De VDG verwijst naar de toelichting van de wethouder bij agendapunt 5.1. Op basis
van opgedane ervaring bij Thuiszorg Pantein kan worden geconcludeerd dat de integratie goed is uitgevoerd en tot rust leidt bij de medewerkers.
Met het oog op het belang van inspraak door de ouders van jeugdige klanten is een
klantenraadpleging opgezet. De fractie VDG complimenteert met het uitstekende
proces, waarover aanvankelijk toch veel zorg bestond.
7.2

Beantwoording vragen en toezeggingen door het College van B&W
Geen vragen of opmerkingen

7.3

Gemeenschappelijke regelingen
Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt.

7.4

Voortgangslijst
GroenLinks vraagt aan bij alle punten in de voortgangslijst concrete termijnen toe te
voegen. Aldus wordt toegezegd.
De VDG lijkt het praktisch dat de volgende raadsvergadering de voortgangslijst is geactualiseerd en termijnen zijn toegevoegd.
Wethouder Peters gaat in op een aantal punten in de voortgangslijst:
MP 1115 – Evaluatie beleid leerlingenvervoer – Afgesproken is om een jaar met de
nieuwe procedure op proef te werken.
De VVD suggereert om de termijnbepaling vòòr de zomervakantie te stellen. Zodoende kan hier in het volgende schooljaar rekening mee worden gehouden.
De PvdA vraagt aandacht voor tijdige behandeling van de brief van de Adviescommissie inzake leerlingenvervoer over ditzelfde onderwerp.
Wethouder Peters vraagt enige coulance vanwege een sterfgeval in de naaste familie
van de behandelend ambtenaar. Dit betekent dat de reactie een week later mag worden verwacht.
Wethouder Peters meldt dat over vijf onderwerpen deze week berichtgeving volgt. De
vraag inzake the civil society vraagt iets meer tijd.
De VVD vermoedt dat punt 12.07 de eigen bijdrage GGZ betreft.
De VDG vraagt wanneer de JOP ter bespreking wordt voorgelegd.
Wethouder Hoeksema vraagt aandacht voor het punt inzake brandveiligheid in vee-
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stallen. Inmiddels is door de Griffie een werkbezoek gepland, waarbij uitleg wordt
gegeven over Wet- en regelgeving in relatie tot dierenwelzijn. De Commissie blijkt
nog niet op de hoogte van deze planning. De uitnodiging voor het werkbezoek is echter onderweg.
8

Voorstel tot houden van een besloten vergadering
Er is geen aanleiding tot een besloten vergadering

9

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging
voor ieders inbreng om 21.45 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Commissie Maatschappelijke Participatie van 17
april 2012
de raadsgriffier,

de voorzitter,

P.H.A. van den Akker

G.J.Zoll
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