Vragen D66

Uitvoeringsagenda Gezondheid en Sport Ib 20 008
Cruciaal bij de rol van de sportverenigingen naar de toekomst toe is om de basis op orde te hebben.
De afgelopen jaren is er weinig ondersteuning vanuit de gemeente geweest om aan die basis te
werken, daarbij werden verenigingen niet geholpen om met de problemen die op hen afkomen om
te gaan. Goed dat u nu uitvoering aan een inhaalslag geeft, maar zou het niet goed zijn om hier eerst
alle energie in te steken, voordat we de verenigingen vragen bij andere maatschappelijke
vraagstukken te helpen?
Hoe komt u erbij dat mensen die eenzaam zijn lid willen worden van een vereniging terwijl er
voorliggende problemen zijn die er voor zorgen dat zij hier nooit zullen komen? Dat de verenigingen
hun maatschappelijke rol willen pakken is prima, maar laat hen hier niet leidend in zijn. Is het niet
veel beter dat hierin vanuit welzijn en de zorgpartners de leiding in moet worden genomen?
Bij 3.5 noemt u dat de bewegingsvaardigheid van kinderen de laatste jaren is achteruit gegaan, de
uitwerking moet nog verder worden uitgewerkt. Maar geven wij via de brede impuls niet al enkele
jaren geld uit om deze doelstelling te behalen via de aanpak Brede school en zou deze aanpak hier
leidend in moeten zijn?
Bij 3.7 noemt u Happy fit. Vorig jaar hebben we in de het forum uitgebreid gesproken over de
onderbouwing van het behalen van de doelstellingen en de verantwoordingseisen vanuit de
gemeente, heeft u deze al opgesteld en hoe gaat u hier uitvoering aan geven?
Bij punt 4. Geeft u aan dat u de ervaring die u heeft opgedaan met Happy fit gaat gebruiken bij de
samenwerking. De partners noemen gebrek aan communicatie en het niet als partner beschikbaar
willen stellen van middelen bij de uitvoering, hoe gaat u daar nu op sturen om dit wel voor elkaar te
krijgen?
Voor de sociale kaart wilt u jaarlijks € 35.000, besteden. Het eerste jaar zal daar veel tijd in gaan
zitten, maar bent u het met mij eens dat niet voor alle volgende jaren kan gelden?
Daarnaast wilt u € 20, 000,-- uitgeven voor een onderzoek naar de mogelijkheden om de
maatschappelijke functie te verlenen aan sportverenigingen te onderzoeken. In den Haag heeft deze
menging van functies op sommige locaties tot goede resultaten geleidt, vraag vooral hoe zij dit
hebben gedaan. Maar betekent dit dat wij daar pas na 2022 invulling aan gaan geven, omdat een
verdere onderbouwing van de komende jaren ontbreekt?

Evaluatierapport Brede Impuls Rijswijk IB 20 017
De combinatiefunctionaris heeft lopende het proces een ander titel en taak gekregen van uitvoerder
is ervoor gekozen om een meer coördinerende rol uit te gaan voeren, waarom is hiervoor gekozen?
Moeten we niet uit het oog verliezen dat primair het uitvoeren van de lessen een taak is van de
Buurtsportcoach? En komen de huidige impulsaanvragen hiermee niet in gevaar?
Binnen Rijswijk hebben we 7,2 fte voor vooral activiteiten binnen de Brede school en Happy fit.
Volgens de verantwoording worden er goede resultaten geboekt, maar het is een uitgebreide luxe
om 7,2 ft alleen in te zetten voor de huidige activiteiten. Hoe gaat de wethouder er verzorgen dat
binnen de huidige uren ook andere taken worden uitgevoerd die de in omliggende gemeentes met
vergelijkbare grote wel tot het takenpakket van de Cf of BSC behoren?
Ik noem dit omdat deze regeling bedoeld was om breed binnen de sport en cultuur in te zetten, in
Rijswijk is er niet gekozen voor meerdere doelgroepen en is en gekozen voor onderwijs, we zouden
nu die aanpak kunnen aanpassen om nu alsnog te kiezen voor meerder doelgroepen en vormen van
bewegen. Hoe staat u er in om de Regeling ook in te zetten om de doelstellingen van uit de
Welzijnsnota voor verenigingen te laten ondersteunen door de huidige fte’s uit de regeling?
Hoe kunnen wij er voorzorgen dat ook andere gebruik kunnen maken van deze regeling? Het Trias,
Welzijn Rijswijk, sportverenigingen voeren nu soms gelijksoortige activiteiten uit voor jeugd,
jongeren en ouderen zonder dat ze gebruik mogen maken van deze regeling. Hoe zouden we deze
organisaties tegemoet kunnen komen?
Door eigen kennis weet Haaglanden beweegt bij het uitvoeren van deze activiteiten in andere
gemeentes ook externe financiering voor hun activiteiten te organiseren door fondswerving en
subsidies van ministeries, kan u inzichtelijk maken wat de inkomsten voor Rijswijk zijn geweest?

RA 20 005 GR GGD en VT Haaglanden - Aanbieding vastgestelde Voorjaarsbrief 2020 t.b.v. begroting
2021 (G)
Deze brief is van februari. In Pijnacker-Nootdorp hebben ze inmiddels de begroting ontvangen.
Wanneer kunnen wij deze verwachten?
Hoe gaan we daarvoor het zienswijze proces vormgeven? Zou dat via de werkgroep Sociaal Domein
kunnen als concept voordat het in een forum komt, zodat we daar nog eventueel input kunnen
geven en amendementen niet nodig zijn?
De corona crisis zal ook hier enorme impact hebben zeker op de GGD, qua meldingen infectie
ziekten. Volgens wethouder Bentvelzen zijn de meldingen VT (nog) niet sterk toegenomen. Wanneer
krijgen we hiervoor een update van de impact op de begroting?

Bij VT was er afgelopen jaar een tekort aan personeel en oplopende wachtlijsten. Hierdoor heeft in
2019 het Jeugdteam meer werk gehad. Hoe loopt de samenwerking nu en wordt er nog steeds veel
werk dat door VT gedaan zou moeten worden door het jeugdteam gedaan?
De stijging van het aantal meldingen huishoudelijk geweld komt dat nu omdat er meer huishoudelijk
geweld is of omdat er sneller gemeld wordt?
Door huisvesten VT en GGD in een gebouw zou er doelmatigheidswinst in de overhead zijn te
behalen. Ik zie dit nog niet terug?

