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1

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Inspraak
Hiervan is geen gebruik gemaakt.
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Vaststellen verslag vorige vergadering
Dit verslag is ongewijzigd vastgesteld.
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Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De planningslijst en lijst toezeggingen en moties zijn ongewijzigd vastgesteld.
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Z/21/387787 Jaarstukken 2020
Door de leden van het college worden de gestelde vragen beantwoord.
Wethouder Van Dellen:
- Gelden van het Rijk:
- toezeggingen voor gelden Jeugdzorg 2022; voor de jaren daarna is het volgende
kabinet aan zet
- er komt een update in juli m.b.t. herverdeling rijksmiddelen
- Laaggeletterdheid: er wordt invulling gegeven aan het onderwijs-achterstandenbeleid;
daar wordt ook de uitval van lessen in het kader van laaggeletterdheid in meegenomen.
- Stimuleren van verenigingen om maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. Hiervoor
wordt met verenigingen regelmatig gesproken; ook in het Lokaal Sportakkoord zijn
hierover afspraken opgenomen; ook onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek op
Sportpark Hengelder. M.b.t. duurzaamheid maken verenigingen ook gebruik van de
hiervoor beschikbare landelijke regelingen.
- Sociaal domein: Rechtmatigheid Verstrekkingen
Deze opmerking van de accountant heeft betrekking op specifieke PGB-uitkeringen.
Deze bedragen minder dan € 25.000 per jaar. Hiervoor is een accountantsverklaring niet
noodzakelijk. Het aantal aanbieders dat dit pakket verstrekt is breder geworden. Dit is
voor het college aanleiding om hier nader naar te kijken in het kader van de inkoop via de
MGR.
- Sport stimuleren bij jongeren. Overleg tussen Caleidoz, scholen en Ataro over dit
onderwerp. Ook de sportfunctionarissen hebben hier een rol in.
- Verlichting financiële lasten/bezuinigingen: Bezuinigingen hebben betrekking op
structurele middelen. De meerjarenbegroting is niet sluitend. Op het moment dat er weer

een solide basis is en er ruimte ontstaat zal het college zeker niet te klein zijn om een
aantal bezuinigen te durven terugdraaien. Gaat hierbij om structurele uitgaven.
- Verkoop museum in programma 5: het museum is een maatschappelijk “iets”. Het
beheer en in gebruik geven van de panden behoort tot het sociaal domein.
Wethouder Elfrink:
- Afronden projecten korte ketens (voedsel): helaas niet gelukt voor 1 juli.
- Volksgezondheid: dit valt niet onder het Sociaal Domein. Heeft betrekking op meerdere
terreinen. Mocht de commissie behoefte hebben aan meer informatie m.b.t.
volksgezondheid dan kan de commissie dit laten weten en dan komt er over dit
onderwerp een bijeenkomst.
Wethouder Koers:
NME: gesprekken met de overname partner lopen voorspoedig. Voor het einde van het
jaar hopelijk afronding.
Exploitatie Turmac Cultuurfabriek: het museum gaat binnenkort open, ook het Filmhuis
gaat verder open, het restaurant kan ook weer gasten aan tafel ontvangen. Kortom
langzaam maar zeker terug naar normaal.
Wethouder Winters:
- Beleidsindicatoren jeugd: “Waar staat je gemeente” data 2020 zijn niet plezierig maar zo
is het nu eenmaal. Daarnaast hebben we ook de monitoring als sturingsinstrument.
- Jeugdzorg is een sneeuwbal effect: dit is een probleem in heel Nederland. De personele
bezetting in de inrichtingen is onvoldoende. Voor de kinderen met de grootste
veiligheidsrisico wordt nog steeds goede opvang gerealiseerd.
- Bezuinigingsopgave is pittig. Dit jaar goed resultaat maar één zwaluw maakt nog geen
zomer.
- Experimenteerruimte wordt in voldoende mate benut. Bijvoorbeeld voor de mantelzorg
hebben we met de partners een goede transformatie uitgevoerd die tot goede resultaten
leidt.
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Z/21/387254 Kadernota 2022-2025
Door de leden van het college worden de gestelde vragen beantwoord.
Wethouder Van Dellen:
- 1,3 miljard voor jeugdzorg is door het Rijk toegezegd. Voor de gemeente Zevenaar is dit
vermoedelijk een bedrag tussen de 3 en 3,5 miljoen.
- voor de VO locatie Vestersbos is ongeveer 6,5 miljoen nodig. Dat bedrag is onderdeel
van een gemeenschappelijke regeling, Zevenaar is verantwoordelijk voor 42% van dit
bedrag. Binnen de GR is op dit moment 3 miljoen tekort. De gemeente van vestiging van
de school brengt dit bedrag in als financiering. De kapitaallasten worden door de drie
gemeenten die deel uitmaken van de GR “opgehoest”.
- Vestersbos is een voorkeurscenario. Er komen nog aanvullende onderzoeken. Voor het
basisonderwijs moet de aanvullende gymlocatie binnen een km van de school gevestigd
worden. De buurtbewoners maakten bezwaar tegen de gymlocatie uit angst voor extra
verkeer in de avonduren als de gymlokalen dan ook gebruik zouden worden. Dit is de
reden waarom al door het college is besloten de gymlokalen elders te bouwen.
Als een school een verzoek doet voor onderwijshuisvesting is de gemeente wettelijk
verplicht om binnen een vastgestelde termijn hierop te reageren. Dit is de reden waarom
dit voorstel niet uitgesteld kan worden.
Voor het realiseren van een VO school is sowieso geld nodig, onafhankelijk van de locatie
waar dit wordt gerealiseerd. Daar is het bedrag in de kadernota voor bestemd.
- WK Volleybal: dit bedrag is bestemd om marktpartijen en verenigingen bij dit evenement
te betrekken, Zevenaar doet dit samen met Duiven. Het is een voorbereidingsonderzoek.
Er wordt gezocht naar een link met de toeristensector en met de outlet.
- Teruglopen aantal vroegtijdige schoolverlaters: 2 oorzaken hiervoor: Covid-19, maar ook
door de krapte op de arbeidsmarkt worden leerlingen die nog een diploma moeten
behalen geworven voor de arbeidsmarkt. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de
blijvende effecten van Covid-19.
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Wethouder Koers:
- NME: KIDS groen en duurzaam en het zwerfafval zijn al ondergebracht onder de NME,
daar verandert niets in.
- Ecologische bermbeheer: De invasieve soorten worden zo goed als mogelijk bestreden.
- Trekwand Musiater: deze is van de gemeente Zevenaar. Deze voldoet arbotechnisch
niet meer. Er is geld voor gereserveerd. Na vervanging wordt het eigenaarschap
overgedragen aan het Musiater. De vervanging had ook in het Herstelplan opgenomen
kunnen worden, maar het herstel is niet in het kader van Covid-19 dus daarom in de
kadernota op zijn plaats.
Wethouder Winters:
- Tarieven: dit betreft de groepbegeleidingstarieven, deze zijn door centrale inkoop
vastgesteld.
- Uit te pas lopen jeugdzorg: de verklaringen die hiervoor genoemd zijn kale feitelijke
verklaringen en zijn wetenschappelijk onderzocht. Deze geven geen waardeoordeel en
geven ook niet aan waarom er uit de pas gelopen worden. Hierdoor extra onderwijs
uitgaven.
- De beleidskeuzes en voornemens worden uitgevoerd o.a. in experimenten en pilots.
- Veel maatwerkprodukten voor jeugdigen terwijl er mogelijk ook algemene voorzieningen
zouden kunnen worden in gezet. Ook in Zevenaar wordt deze mogelijkheden bekeken.
De voorzitter schorst de vergadering tot dinsdag 29 juni 19:30 u.
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er wordt verder
gegaan met de agenda punt 7
7

Z/20/365174 Uitvoering geven aan amendement 9 behorende bij het Herstelplan
sociaaleconomische injectie Zevenaar
Door wethouder Winters zijn de gestelde vragen namens het college beantwoord:
- De gevolgen van corona zijn nog niet voorbij. Er zijn al activiteiten in uitvoering en wij
zullen zeker de jeugd helpen om weer actief te worden. Die impuls is zeker nodig.
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Opvang COA
Dit agendapunt is het vervolg van de mededeling over de COA van wethouder Elfrink in
de vorige vergadering.
Wethouder Elfrink:
De wethouder heeft in het 1e kwartaal een kennismakingsgesprek gevoerd met de
directeur van het COA. Er is wel behoefte aan grootschalige opvang maar er is nog geen
formele vraag gesteld. Er is wel gevraagd om een vervolggesprek. In de regio ArnhemNijmegen is ook over dit onderwerp gesproken en de gemeenten hebben zich
uitgesproken voor kleinschalige opvang van asielzoekers van 50 tot 100 per locatie. Ook
het college van Zevenaar heeft zich uitgesproken voor kleinschalige opvang. De
wethouder wil graag voor zij dit vervolggesprek aangaat weten of de commissie zich kan
vinden in het standpunt van het college of wilt u iets anders meegeven?
Reacties:
Kleinschalig uitgelegd als 50 tot 100 wordt ondersteund door het merendeel van de
partijen waarbij de voorkeur uitgaat voor opvang van evident kansrijke asielzoekers.
Er wordt wel aandacht gevraagd binnen de regio voor de opvang van niet kansrijke
asielzoekers aangezien die toch ook ergens onderdak moeten krijgen. De omvang van de
opvanglocatie moet passen bij de locatie waar deze wordt gerealiseerd.
Wethouder Elfrink:
Zal in het regionaal overleg inzetten op de kleinschalige opvang. Zal ook de vragen over
op- en afschaling en tijdelijkheid meenemen in dit overleg. In de regiegroep Arnhem en
omstreken is afgesproken door de deelnemende gemeenten dat de voorkeur uitgaat naar
en ingezet gaat worden op kleinschalige opvang (50-100).
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Stand van zaken Sociaal Domein
Wethouder Elfrink geeft de actuele stand van zaken over hulpverlening toeslagen affaire.
- De definitieve opgave is nog steeds niet ontvangen. De lijst van mogelijke gedupeerden
bevat inmiddels 137 namen.
- Deze worden allemaal gebeld en als dit niet mogelijk is schriftelijk benaderd
- Het gros heeft geen behoefte aan aanvullende ondersteuning.
- Verdere informatie als deze mensen allemaal bereikt zijn en duidelijk is wat de
aanvullende behoefte aan ondersteuning is.
- Uiteraard wordt de commissie ook geïnformeerd over de ontvangst van de definitieve
lijst van gedupeerden
Wethouder Winters geeft de actuele stand van zaken m.b.t. het Sociaal Domein:
- Sociale kaart: deze komt binnenkort online, de app is helaas pas over een paar weken
beschikbaar.
- Aanbesteding hulpmiddelen WMO: lopend contract is beëindigd. Er is een Europese
aanbesteding doorlopen, die nu in een afrondende gunningsfase is. Na de zomer meer
informatie.
- Samen Zevenaar: dit is een project tegen eenzaamheid. Samen met Caleidoz en Mee.
De site is ook online, vrijwilligers zijn opgeleid. Na de zomer wordt de commissie
geïnformeerd over de eerste resultaten.
- Proeftuin Caleidoz: partner met ook andere partijen om te kijken naar wat er speelt in
een buurt en hoe er verbetering kan worden ingebracht is de situatie van zorgvragers en
hoe zorg meer in de buurt kan worden verleend.
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Punten van orde commissie
Er zijn geen punten van orde.
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Mededelingen portefeuillehouders
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
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Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
- De heer De Winkel geeft aan dat de informatieve raadsbijeenkomsten met twee
onderwerpen op een avond het gevolg hebben dat aan beide onderwerpen te weinig tijd
hebben.
Reactie van de voorzitter: mogelijk is dit het gevolg van de digitale vergaderingen. Laten
we na het reces bezien en er mogelijk weer fysiek vergaderd kan worden of dit dan beter
gaat. Mogelijk dat de tijd beschikbaar voor een onderwerp opgesplitst kan worden in
maximaal een kwartier inleiding/informatie en dan de rest van de tijd voor vragen en
onderling gesprek.
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Sluiting
Zevenaar,
De voorzitter sluit de vergadering op 29 juni om 20:24 u.
Namens de Agendacommissie,
Roelien Heemsbergen, commissiegriffier
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