Conclusies

Raadscommissie: Samenleving
d.d. 14 november 2017

Aanwezig:
Voorzitter
Comm.griffier
Leden

: L. Engels (Lokaal Belang)
: R. Wijnbergen
: W.L.J. Voetdijk-ten Have (CDA), , P.A.T. de Winkel (VVD), J.G.B.A. Lombarts (D66),
J.H.W. Harmsen (Sociaal Zevenaar), L. van der Velden (SP), A. Ilhan (Lokaal
Belang), A. Ok (Lokaal Belang), T.J.E.M. Riswick-Keultjes (Lokaal Belang), R.
Stougie (PvdA), N. van Dellen (Lokaal Belang)

Mede aanwezig : S. Bijl (wethouder), T. van der Werf (portefeuillehouder), Jan–Dirk de Goeij (Adlasz)
Afwezig met bericht van verhindering: H. Westra (griffier), G. Hendriksen (wethouder)

Agendapunt:

1

Onderwerp:

Opening

Geen bijzonderheden.

Agendapunt:

2

Van Bindsbergen

Commissie

Van Bindsbergen

Agendapunt:
De Goei
Bijl

Vragen

3

Onderwerp:

Inspraak

De inspraak werd in samenspraak met Ataro verzorgd door Bart van
Bindsbergen van Rebel-bikes. Het betreft een plan om een omnisportvoorziening te realiseren op sportpark De Buitenboom met verschillende
disciplines. De presentatie is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
De commissie reageerde belangstellend op de presentatie en stelde
aanvullende vragen over hoe het initiatief tot stand kwam, de medestanders,
medefinanciers, werkgelegenheid, vergelijkbare voorzieningen in de omgeving
en wat er van de gemeente verwacht wordt en hoe het businessplan/begroting
eruit ziet.
Een bedrijfsplan is in ontwikkeling en een concept wordt door de organisatie
toegezonden.

Onderwerp:

Z/17/280903 Aanvraag Vangnetuitkering 2017 (incl. 10 min.
presentatie door Bureau Adlasz)

De heer De Goeij geeft een presentatie over de vangnetregeling. De presentatie
is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
De kwartaalrapportages van de RSD geven inzicht in de ontwikkelingen. Met
belangstelling wordt gekeken naar de Westervoortse pilot van het Deltahuis.
Mogelijk biedt dat ook voor deze gemeente voordelen.
Discussie voortzetten in de raad.
Kan er informatie aangereikt worden over de effecten van actief begeleiden
vanuit het platform POA?
Antwoord: Er zal navraag gedaan worden bij de POA. Als daar cijfers over
bekend zijn worden deze doorgeleid naar de raad.

Agendapunt:
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Onderwerp:

Z/17/289264 2e Voortgangsrapportage 2017

Conclusie

Discussie voortzetten in de raad::
- Hoofdstuk 6: Technische vragen over budgetten natuur en recreatie te
verwachten van de fractie van D66;
- Hoofdstuk 9: Aandacht voor lokaal doelgroepen vervoer (accent op
problematiek studenten aansluiting van station Zevenaar naar
Rijnwaarden)

toezegging

In het voorjaar 2018 komt een uitwerkingsnotitie over de (Jeugd)
gezondheidszorg naar de raad over de vertaling van regionaal naar
lokaalbeleid.

Agendapunt:
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Onderwerp:

Z/17/291011 Verstrekken van werkkapitaal aan Stichting
Kredietbank Nederland

Conclusie

Discussie voortzetten in de raad.:

Openstaande vragen

Verandert er door de overgang naar een andere bank ook iets in de toepassing
op aanvragen van bijzondere bijstand? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat
we beogen een lening af te sluiten als voorliggende voorziening om daarmee de
kosten voor bijzondere bijstand te verlagen?
Antwoord: Kredietverlening door de Sociale Bank Centraal Gelderland voor de
babyuitzet, duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten is nu een
voorliggende voorziening voor de leenbijstand. De babyuitzet, duurzame
gebruiksgoederen en inrichtingskosten worden aangemerkt als algemeen
noodzakelijke kosten. Deze dienen daarom in principe te worden betaald vanuit
inkomen of inkomensondersteuning (zoals de individuele inkomenstoeslag). Bij
de richtlijn duurzame gebruiksgoederen is opgenomen dat kredietverlening niet
als voorliggende voorziening geldt voor inwoners met een bijstandsuitkering. Zij
komen daarmee dus wel in aanmerking voor bijzondere bijstand. Voor inwoners
die geen uitkering hebben op grond van de Participatiewet geldt een lening via
een kredietbank wel als voorliggend op de bijzondere bijstand.
Daarnaast is de schuldsanering onderdeel van het minnelijk traject
schuldhulpverlening. Voor deze regeling verstrekt de Sociale Bank Centraal
Gelderland dan een saneringskrediet. De inwoner heeft dan niet meer te maken
met de vele schuldeisers, maar lost door betaling in maandelijkse termijnen het
(sanerings-)krediet af.

Agendapunt:
Conclusie
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Onderwerp:

Z/17/286880 Ontwerpbesluit mede-eigenaarschap
Scalabor/wensen en bedenkingen gemeenteraad

Discussie voortzetten in de raad met als aandachtspunten:
- de antwoorden op de technische vragen geven aanleiding tot discussie;
- Helderheid over risico’s voor de gemeente Zevenaar;
- Waarom niet wachten tot de nieuwe raad (2018) zienswijze kan geven;
- Graag inzicht in de besluitvorming van college van Rijnwaarden over dit
onderwerp;
- Betekent deelname ook participeren in bestuur?
- Mogelijke discrepantie tussen raadsvoorstel en raadsbesluit;
- Is er bij deelname sprake van gedwongen winkelnering?

Toezeggingen

Agendapunt:

1. De teksten van het raadsvoorstel en raadsbesluit worden op elkaar
afgestemd.
2. Er komt een memo waarin de procesmatige tijdlijn is opgenomen.
3. Er komt een conceptverklaring waarin de condities waaronder de raad
instemt met de deelname, is verwoord.
4. Als de brief van het college van Rijnwaarden in het college is
behandeld, wordt deze inclusief standpunt Zevenaar aan de raad
voorgelegd;
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Conclusie

Agendapunt:

Z/17/288371 Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke
Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) en
Ontwerp Meerjarenbegroting 2018-2021 voor deze MGR

Hamerstuk.
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Conclusie

Agendapunt:

Onderwerp:

Onderwerp:

Z/17/286880 Fusie adviesraden Zevenaar en
Rijnwaarden tot de Participatieraad Zevenaar,
adviesraad Sociaal Domein

Er worden door de SP nog technische vragen gesteld over kostenposten
begroting adviesraad.
Hamerstuk.
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Bijl

Onderwerp:

Stand van zaken Sociaal Domein (vast agendapunt)

Het onderwerp is op de andere agendapunten al aan de orde gekomen.
We zitten in de afronding van de aanbesteding huishoudelijke hulp (waarbij de
landelijke normeringen worden gevolgd).

Agendapunt:

10

Onderwerp:

Mededelingen portefeuillehouder

Geen mededelingen

Agendapunt:
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Onderwerp:

Rondvraag

Wat is de stand van zaken terugkeer carillon?
Antwoord: Dit heeft de aandacht, De plaatsing van het carillon is een
zorgvuldig proces dat wordt meegenomen in het Kunstplan.
Punten van orde:
nr
Beschrijving
1

n.v.t.

Presentatie Vangnetuitkering
Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2017
Inhoud presentatie:
1. Vangnetregeling
• Vangnet Participatiewet:
• Besluit Participatiewet
• Aanvullende ‘subsidieregeling’ op BUIG
Doel:
• Beperken eigen risico gemeenten
• Gedeeltelijke compensatie tekort
Omschrijving

2017

Onrechtmatige bestedingen

geen

Drempel eigen risico

5%

Referteperiode eigen risico

2 jaar

50% compensatie

5%-12,5%

100% compensatie

>12,5%

Korte toelichting op de voorwaarden van de Vangnetregeling:
• Maatregelen voor tekortreductie:
• Daadwerkelijk ingevoerd voor 15-8-2018
• ‘Externe’ maatregelen verplicht bij meerjarig tekort
• Verklaring College:
• Inhoud maatregelen
• (Beoogde) effect van de maatregelen
• Instemming gemeenteraad
• Juistheid van de verklaring van het college
2. Aanleiding
• Verwacht tekort BUIG 2017: circa € 1.100.000
• Toename t.o.v. 2016: circa € 700.000
• Belangrijkste oorzaak:
• € 750.000 lager BUIG budget door daling budgetaandeel
• Niet beïnvloedbaar door gemeente

Maatregelen

• Reductie tekort door beleid en uitvoering gericht op:
• Beheersing aantal uitkeringsgerechtigden en kosten
• Interne en Externe maatregelen vallen uiteen in:
• Preventie
• Beheer bestand
• Ontwikkeling en re-integratie
Beoogd effect
Financiële vertaling maatregelen met SZ Kompas (toekomstige gemeente Zevenaar):
• Stabilisering kosten door minder uitkeringen en meer benutting van loonwaarde
• Stijging budget als gevolg van rijksbegroting (op basis van gelijkblijvend aandeel)

Kosten, Budget en saldo BUIG
2018
Kosten
BUIG Budget
Saldo BUIG

€
€
€

2019

12.665.808
11.240.879
-1.424.929

€
€
€

2020

12.543.656
11.648.903
-894.753

€
€
€

12.460.410
12.294.551
-165.859

Aantal Inkomensvoorzieningen einde jaar per soort
2018
Uitkeringen
Loonkostensubsidies
Totaal

891
39
930

2019

2020

879
53
932

3. Vraag aan de raad
Middels dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om zijn mening
te geven over de genomen maatregelen over 2017 om het verwachte tekort op het budget
terug te dringen.
In 2018 zal de gemeenteraad worden gevraagd in te stemmen met de verklaring van het
college, middels een aanvraagformulier.

870
65
935

Inspraak De Buitenboom
na 44 jaar toe aan een facelift
Multi-Sport op De Buitenboom
SV Babberich
– Voetbal
NIEUW Vereniging voor:
– Mountainbiken
– Hardlopen (cross loop)
– Survival
En wie weet wat de toekomst nog brengt…
Hoe ziet dat er nou uit?
Multi-Sport op De Buitenboom
Sport, bewegen en beleving
– Voor jong en oud
– Van dagrecreatie tot topsport
– Voor bedrijven en instellingen
Multi-Sport op De Buitenboom
Sportieve evenementen
– Voor professionals, recreanten en amateurs
– Klein- en grootschalig
– Nationaal & internationaal
Multi-Sport op De Buitenboom
Economische & Sociale functie
– Behoud van sport & accommodaties in dorpskernen
– Beleving, saamhorigheid & betrokkenheid
– Creëert werkgelegenheid
– Grensoverschrijdend
Multi-Sport op De Buitenboom
Inspelen op trends & ontwikkelingen
– Populaire en opkomende sporten: obstakelruns, hardlopen & mountainbiken
– Verhogen van vitaliteit en welzijn voor jong en oud
– Van vrijwillige- naar professionele basis
Betrokken partijen
• SV Babberich - Voetbalclub
• Rougoor Survival - Survival
• Titussport - Hardlopen en cross
• REBEL - Mountainbike en e-bike
• Ataro BV - Beheerder
Ondersteuning van:
1. Candea College - Technasium project over De Buitenboom
2. Basisschool St. Fransiscus - Toegevoegde waarde voor LO lessen
3. Mannenonderweg - Ondernemersgenootschap, wil gebruik maken van het park
4. Team REBEL – Professionele trainingsfaciliteit, voor scouting, ontwikkeling & topsport
5. REBEL Bikes - Inzet van huurfietsen, onderhoud en expertise
Samen maken wij de Buitenboom Buitengewoon!
Promofilm : https://we.tl/eb7xldMGA9

