OVERZICHT OPENSTAANDE MOTIES en TOEZEGGINGEN, AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE EN ACTIEPUNTEN
(o.a. verzoeken om het doen van een voorstel n.a.v. ingekomen stukken) OPINIERAAD SAMENLEVING 2014-2018 (15 januari 2020)
Portefeuillehouder Openstaande moties

termijn

Toelichting stand van zaken/
afdoening/wijze van terugkoppeling

AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE februari 2017
Portefeuillehouder Toezegging/actiepunt (fractie(s) en fractielid)
Rekenkamerrapport Jeugdzorg raadsbesluit 23 februari 2017
Griffie
In samenwerking met werkgroep sociaal domein wordt een voorzet
gegeven hoe de aanbevelingen van de rekenkamercommissie onderzoek
jeugdzorg vorm te geven.

termijn

Toelichting stand van zaken/
afdoening/wijze van terugkoppeling
Een verkenning van de aanbevelingen heeft
plaatsgevonden in de raadswerkgroep sociaal
domein van 7 maart en 18 april 2017.
Inmiddels loopt een regionaal radeninitiatief
op basis van de zgn. Duisenbergmethode. Op
27aug19 heeft de werkgroep afgesproken de
werkzaamheden van het regionaal
radeninitaitief low profile te blijven volgen
omdat deze praktisch in lijn zijn met de
aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

termijn

Toelichting stand van zaken/
afdoening/wijze van terugkoppeling
Tussenbericht: eind januari is er overleg
tussen de burgemeester van Woensdrecht en
Essen over mogelijkheden . 7mei19: Interreg
subsidie is aangevraagd zodra deze en de
daarbij horende vervolgstappen bekend zijn
wordt de raad geïnformeerd.

Opinieraad Samenleving 30 november 2017
Portefeuillehouder Toezegging/actiepunt (fractie(s) en fractielid)
Van Agtmaal

AKT wil via griffier contact leggen met ambtenaar grensoverschrijdende
zaken in Brussel over inzet ambulances. Wethouder zegt toe dat hij eerst
kijkt of Brussel het goede podium voor zo’n gesprek is.

Opinieraad Samenleving 8 februari 2018
Portefeuillehouder Toezegging/actiepunt (fractie(s) en fractielid)
Van der Beek

Beleidsplan Sociaal Domein
Wethouder zegt brede evaluatie over 2 jaar toe

Van de Beek

Beleidskader Zorg voor Jeugd
Wethouder zegt evaluatie over 2 jaar toe

Besluitraad 7 februari 2019
PortefeuilleToezegging/actiepunt (fractie(s) en fractielid)
houder
Van der Beek
Verzoek om doen raadsvoorstel n.a.v Right to Challenge Routeplanner
invoering Right to challenge, (zie ingekomen stuk C.1)

Raad 4 juli 2019
PortefeuilleToezegging/actiepunt (fractie(s) en fractielid)
houder
Van der Beek
Amendement AED cursus

termijn

Toelichting stand van zaken/
afdoening/wijze van terugkoppeling
Q4-2019 Stand van zaken: Evaluatie is uitgezet en
loopt via het DB plus (programma
Veerkrachtig Bestuur/ pijler Sociaal Domein).
Hier zit nml het beleidsplan sociaal domein in
verwerkt.
Q4-2019 Stand van zaken: Evaluatie loopt via D9
regieberaad.

termijn

Toelichting stand van zaken/
afdoening/wijze van terugkoppeling
Q3 2020 Stand van zaken: Dit is een vraag die
gemeentebreed bezien moet worden. Er zal
bezien moeten worden hoe Right to
Challenge zich verhoud tot
burgerinitiatieven. Ook moet
gemeentebreed bekeken worden welke
onderwerpen mogelijk ‘gechallenged´
kunnen worden. De termijn waarop het
college met een advies en voorstel kan
komen is voorzien in Q3 2020.
termijn

Toelichting stand van zaken/
afdoening/wijze van terugkoppeling
7nov19: De gemeente is, naar aanleiding
van uw motie inzake het beschikbaar
stellen van budget om reanimatiecursussen
met AED-gebruik te verzorgen, in contact
getreden met de lokale EHBO-

verenigingen. De verenigingen hebben,
met uitzondering van Stichting Reanimatie
Huijbergen, aangegeven positief tegen uw
verzoek aan te kijken en deze cursussen
ook te kunnen verzorgen. Met hen is
afgesproken dat in het eerste kwartaal van
2020 opleidingscursussen worden
verzorgd in Hoogerheide, Ossendrecht en
Putte ten behoeve van het leren reanimeren
met AED-gebruik. De gemeente zal
hieraan ruchtbaarheid geven door middel
van een publiciteitscampagne. De
cursussen staan open voor inwoners uit
alle kernen en worden gefinancierd met
het door uw raad beschikbaar gestelde
budget. De verenigingen hebben
aangegeven dat niet alleen het opleiden,
maar ook het behoud van kennis en kunde
van essentieel belang is voor een goed
functionerende pool van
burgerhulpverleners. Daarom is
afgesproken dat inwoners die gebruik
willen maken van een herhalingscursus
ook gebruik kunnen maken van de
bovengenoemde regeling. Halverwege het
jaar 2020 zal de regeling worden
geëvalueerd.
Raad 4 juli

Raad 26 september 2019
Portefeuillehouder

Toezegging/actiepunt (fractie(s) en fractielid)

termijn

Toelichting stand van zaken/
afdoening/wijze van terugkoppeling

Van der Beek

Kaart bij zijn collega’s de problematiek van grote winsten bij
zorgbedrijven waarmee Woensdrecht mogelijk zaken doet aan.

Opinieraad 24 oktober 2019
Portefeuillehouder
Van der Beek

Toezegging/actiepunt (fractie(s) en fractielid)

termijn

Toelichting stand van zaken/
afdoening/wijze van terugkoppeling
Vanuit de BWI is het volgende gebleken.
Het is mogelijk om een rollator spreekuur
in de Lucashof te laten plaats vinden.
Specifiek is er met de Lucashof
afgesproken (Marga Esser) dat als zij
voldoende mensen hebben met deze vraag
de vrijwilligers van de BWI daar
maatgericht heengaan en een spreekuur
draaien. Voorstel afdoen

termijn

Toelichting stand van zaken/
afdoening/wijze van terugkoppeling
Een van de risico’s bij het aangaan of
wijzigen van een Gemeenschappelijke
Regeling is het gegeven dat deelnemende
gemeenten kunnen besluiten om uit de
regeling te willen treden.
Hoewel de voorwaarden waaronder
uittreden uit deze Gemeenschappelijke
Regeling bij de nu voorliggende
wijzigingen niet zijn veranderd, is er wel
aanleiding om dit hier als risico te
vermelden: onlangs hebben de gemeenten
Baarle-Nassau en Alphen-Chaam laten
weten dat ze het voornemen hebben om de

Laat weten in hoeverre de BWI open staat voor het houden van een
rollatorspreekuur in de Lucashof Hoogerheide.

Opinieraad 28 november 2019

Portefeuillehouder
Van der Beek

Toezegging/actiepunt (fractie(s) en fractielid)
Gaat na onder welke voorwaarden en wanneer een eventuele overgang van
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau uit de gemeenschappelijke regeling
Veilig Thuis plaats zal vinden.

Van der Beek

Beantwoordt schriftelijk de vraag er in Woensdrecht/Midden- en WestBrabant wachttijden zijn voor jeugdigen voor jeugdbeschermers en
jeugdreclassering

Van der Beek

Het antwoord op de vraag of JBB zoals beloofd al gerapporteerd heeft over
verbeterpunt kennisvergroting ouderverstoting wordt schriftelijk
nagezonden.

samenwerking op diverse terreinen in het
sociaal domein met de regio West-Brabant
te beëindigen en aan te sluiten bij de regio
Midden-Brabant. Conform de afspraken in
de Gemeenschappelijke Regeling worden
de consequenties in beeld gebracht,
inclusief de kosten voor de uittredende
gemeenten én de overige regiogemeenten
(denk aan de gemeentelijke bijdragen aan
Veilig Thuis en het Meldpunt crisiszorg).
Op basis van deze analyse zal
besluitvorming in de colleges van alle
betrokken regiogemeenten moeten
plaatsvinden en zullen de uittredingskosten
worden bepaald.
Voorstel: afvoeren
Reactie JBB: Op dit moment is er sprake
van een beperkt hulpaanbod. Wachtlijst
suggereert dat er namelijk niets gebeurd,
maar er vindt altijd een face-to-face
contact plaats en de bodemeisen voor
veiligheid worden bepaald en geborgd
conform de landelijke richtlijnen GI’s. Dit
houdt in dat als een jeugdige aangemeld
wordt bij JBB er een intake plaatsvindt om
te bepalen hoe ernstig de situatie is en wat
de hulpvraag is. Op basis van hiervan
wordt behandeling ingezet.
Voorstel: afvoeren.
Vanuit JBB is de volgende reactie
ontvangen (schriftelijke nazending)
Aangaande de doorontwikkeling complexe
scheidingen hebben de deelwerkgroepen
hun stukken uitgewerkt. In de expertgroep
complexe scheidingen is men het eens

over de visie aangaande ouderverstoting
en hoe de verschillende vormen van
ouderschap in het proces passen. De
expertisegroep zal einde van dit jaar /
begin van volgend jaar het advies aan de
directieraad voorleggen. Daarnaast is een
groot deel van onze medewerkers
geschoold op de aanpak complexe
scheidingen, hebben we intervisiegroepen
op dit thema ingericht en nemen we deel
aan een aantal regionale pilot op dit thema.
Voorstel: afvoeren.
Van der Beek

Van der Beek

Aanvullende wanneer de programmamanager reageert op vragen over
ingekomen stuk A.8 pamflet handen af van onze jeugdbeschermers wordt
schriftelijk nagezonden.
Brengt uitvoeringsplan schuldhulpverlening in het eerste kwartaal 2020 ter
kennisname van de raad

Van der Beek

Het antwoord op de vraag of zich ook in Woensdrecht de afgelopen 20 jaar
een verdubbeling van het aantal uithuisplaatsingen heeft voorgedaan wordt
nagezonden.

Van der Beek

Het antwoord op de vraag of zich ook in Woensdrecht de afgelopen 20 jaar
een verdubbeling van het aantal uithuisplaatsingen heeft voorgedaan wordt
nagezonden

1e
kwartaal
2020
2e
kwartaal
2020

Er heeft de afgelopen 20 jaar geen
verdubbeling plaatsgevonden van het
aantal uithuisplaatsingen.
Zie hiernaast en hieronder de feitelijke
cijfers:
Onder “contractbreuk” kan o.a. worden
verstaan “vertrokken met onbekende
bestemming” of een situatie waarbij
zorg/begeleiding/behandeling een
voorwaarde in het huurcontract was,
waarbij huurder zich aan deze verplichting

Woningstichting Woensdrecht
Totaal

.

Reden:

Jaar

aantal

Huurachterstand

Hennep/overlast

Contractbreuk huurder

2010

1

1

0

0

2011

4

3

0

1

2012

4

4

0

0

2013

5

2

2

1

2014

5

4

1

0

2015

2

0

2

0

2016

2

1

1

0

2017

2

0

1

1

2018

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

heeft onttrokken. Vaak is dan als gevolg
daarvan ook een huurachterstand ontstaan,
maar dit is dan niet de eerste aanleiding
voor de ontruiming. Ook woonfraude
(onderhuur/huurder is niet zelf woonachtig
op het adres) kan onder deze categorie
vallen.
Stadlander:
2015: 0
2016: 1
2017: 2
2018: 0
2019: 1
In 2019 toch 1 ontruiming bij Stadlander.
Dit komt omdat de huurder uiteindelijk
zelf de sleutel heeft ingeleverd, maar de
deurwaarder is ter plaatse geweest
(Stadlander verantwoordt deze daarom in
de jaarcijfers als een ontruiming). Al deze
ontruimingen betreft betalingsachterstand.
De samenwerking tussen gemeente,
woningcorporaties, WijZijn Traverse,
GGZ en andere partners d.m.v. regietafels,
armoedepact en vroegsignalering (concreet
ingezet sinds 2015) heeft (zo geven ook de
partners aan) effect gehad op het aantal
ontruimingen. In de prestatieafspraken
tussen de corporaties, gemeenten en
huurdersbelangenvereniging is ook
opgenomen ieder zicht inspant om
huisuitzettingen te voorkomen (tenzij het
dus criminele activiteiten betreft).
Voorstel: afvoeren.

Van der Beek

Mondelinge beantwoording over mogelijke aansprakelijkstelling in de
uitvoering van de zorg wordt vanwege de uitgebreidheid daarvan
nagezonden.

De twee voorbeelden geven twee aparte
gebieden aan (jeugdwet en WMO) maar
ook twee aparte gedragingen: er wordt iets
nagelaten en er wordt iets verkeerd
gedaan. Ik zal voor jullie wat algemene
gedachten uiteen zetten over
aansprakelijkheid. Het is mogelijk dat de
gemeente aansprakelijk is voor
onrechtmatige besluiten. Dit wordt een
onrechtmatige overheidsdaad genoemd.
Wanneer dit het geval is, is erg afhankelijk
van het specifieke geval. Net als bij een
‘gewone’ onrechtmatige daad zal er in
ieder geval sprake moeten zijn van een
onrechtmatige gedraging. In het geval van
WMO voorzieningen, moet dus vaststaan
dat de weigering een voorziening toe te
kennen onrechtmatig is genomen. Als de
aanvrager geen of zonder succes
rechtsmiddelen inzet tegen de weigering,
heeft die weigering formele rechtskracht
en staat daarmee de rechtmatigheid van het
besluit met succes aanvecht, staat de
onrechtmatigheid vast, maar zal er geen
sprake zijn van schade. Er zal dan immers
alsnog een voorziening worden toegekend.
Er zal daarom niet snel sprake zijn van een
onrechtmatige daad bij WMO
voorzieningen.
In theorie is het ook mogelijk dat de
gemeente aansprakelijk is voor nalaten.
Ook daarbij zal echter wel sprake moeten
zijn van een onrechtmatige gedraging. Die
gedragen zal dan gevonden moeten

worden in het schenden van een
zorgplicht. Wanneer daarvan sprake is, zal
per geval moeten worden beoordeeld. Per
geval zal ook moeten worden bekeken of
aan de andere voorwaarden van een
onrechtmatige daad is voldaan, zoals
causaliteit(wordt de schade veroorzaakt
door het nalaten of door een andere
gebeurtenis?) en relativiteit (is de
wettelijke zorgplicht die is geschonden
wel gesteld ter bescherming van degene
die schade leidt?). Het is daarom niet
mogelijk een algemeen toepasbaar
antwoord te formuleren.
Voorstel: afvoeren

Raad 12 december 2019
Portefeuillehouder
Van der Beek

Toezegging/actiepunt (fractie(s) en fractielid)
Er volgt in de week van 16-20 december een raadsinformatienota inzake de
stand van zaken Juzt.

Eerstvolgende actualisatie: 26 februari 2020

termijn

Toelichting stand van zaken/
afdoening/wijze van terugkoppeling
Zie ingekomen stuk voor deze vergadering
Voorstel: afvoeren

