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Datum

14-09-2021

Tijd

19:30 - 22:00

Locatie

Digitaal

Voorzitter

A.H.M. Albers

Aanwezigen

L.L.M. Engels, J. Harmsen, A. Ilhan, M.B.M. Jansen, J.G.B.A. Lombarts, dhr. J. de
Nooij, A. Ok, D.M. van der Velden, L. van der Velden, P. de Winkel

College

C. Koers. B. Elfrink, N. van Dellen en H. Winters

Afwezig

mw. J. de Nooij, W.L.J. ten Have

1

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Inspraak
Hiervan wordt geen gebruikt gemaakt.
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Vaststellen verslag vorige vergadering
Dhr. De Nooij verzoekt in het verslag onder punt 5 Jaarstukken 2020 de zin “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.” in andere bewoordingen
in het verslag op te nemen.
Verder is het verslag ongewijzigd vastgesteld.
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Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
Beide lijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
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Z/20/355568 Herplaatsing Carillon
Portefeuillehouder: C. Koers
De commissieleden De Winkel (VVD) en Van der Velden (GL) geven aan niet aan de
discussie deel te zullen nemen aangezien zij van mening zijn dat zij, gelet op hun
woonadres, direct belanghebbenden zijn.
Namens het college beantwoord de portefeuillehouder de vragen.
Er is gesproken met de ontwikkelaar van de appartementen aan het Raadhuisplein. In
dit gesprek heeft hij ook gewezen op de toekomstige eigenaren van de appartementen.
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Het carillon weegt 2000 kg dat maakt de mogelijkheid om dit op een gebouw te
plaatsen erg beperkt. Het college wil graag recht doen aan de oorspronkelijke gevers
en het carillon plaatsen op een gemeentelijke gebouw. Het huidige gemeentehuis komt
dan als enige locatie nog in beeld.
Bij het onderzoek is zeker naar meer gekeken dan alleen maar naar de decibellen ook
aan de ervaringen van de deelnemers aan het onderzoek is aandacht gegeven. De
geluidsterkte wordt aan de hand van het onderzoek aangepast en gesteld op de een na
hoogste sterkte. Een half jaar na plaatsing van het carillon zal op nieuw een onderzoek
naar de ervaringen gedaan worden waarbij aandacht gegeven zal worden aan de
geluidssterkte en de frequentie van het afspelen.
Over het gebruik van het “potje” voor de vierde verdieping: het college is zeker niet van
de “potjes” maar dit stond nog open en kan voor de plaatsing op de vierde verdieping
gebruikt worden. Het bedrag dat na de plaatsing overblijft gaat uiteraard terug naar de
Algemene Reserve.
Koppelen van het geluid van het carillon aan het luidsprekersysteem zodat het carillon
in de gehele binnenstad te horen zal zijn wordt momenteel onderzocht. Zodra hier
meer over bekend is zal de raad hierover worden geïnformeerd.
Bij het onderzoek in juni was de windrichting naar de stad. Bij het volgende onderzoek
zal ook aandacht gegeven worden aan de ervaringen bij alle windrichtingen om
duidelijkheid te krijgen of bij de ene windrichting het volume anders moet zijn dan bij de
andere.
Conclusie: bespreekpunt raadsvergadering woensdag 29 september

6

Z/21/382537 Tussentijds advies programmabeleidbepalend orgaan (pbo) lokale
omroep
Portefeuillehouder: C. Koers
Namens het college beantwoord de portefeuillehouder de vragen.
Door het samengaan met de andere lokale omroepen wordt het palet aan
programmering steeds breder, robuuster en voor steeds meer mensen toegankelijk.
Vragen nog te beantwoorden voor de raadsvergadering:
Meerdere fracties willen graag een antwoord op de vraag welke acties ondernomen
worden om vertegenwoordigers van jongeren en om leden vanuit een migratie
achtergrond bij de pbo te betrekken. De wethouder zegt schriftelijke beantwoording toe.
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Als deze vragen voor de raadsvergadering worden beantwoord kan dit raadsvoorstel
als hamerstuk worden geagendeerd.
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Brief Stichting Nederlandse Haarden- en kachelbranche
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie Lokaal Belang (lijst ingekomen
stukken raadsvergadering 2 juni 2021).
Lokaal Belang is van mening dat de gemeente Zevenaar het Schone lucht akkoord zou
moeten ondertekenen. Graag zou deze fractie van de andere partijen horen hoe zij
over dit onderwerp denken.

Alle fracties onderschrijven het belang van een betere voorlichting zodat er meer
bewustwording komt van mogelijke overlast.
Aan het college wordt gevraagd of inwoners klachten over rookoverlast bij de
gemeente kunnen indienen, bijvoorbeeld als Fixi melding. Zo ja kan de wethouder dan
aangeven hoeveel klachten er zijn ingediend?
Namens het college antwoord wethouder Elfrink de vragen:
De gemeente geeft voorlichting over de schadelijke effecten voor gezondheid en
milieu. Dit doet de gemeente o.a. via Facebook en twitter. Dit is voorliggende maanden
meer dan eens gedaan.
Waarschijnlijk kunnen deze meldingen via de Fixi app gedaan worden. De wethouder
zegt toe dit na te gaan en de raad hier schriftelijk over te informeren.
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Stand van zaken Sociaal Domein
Wethouder Elfrink:
Toeslagenaffaire: voor het zomerreces was er een opgave van 137 meldingen. De
definitieve lijst van de belastingdienst kwam pas in juli. Op deze lijst nog slechts 63
meldingen. Tot 31 december 2023 kan men zich nog aanmelden bij de belastingdienst
als men vermoed slachtoffer te zijn. Met alle 63 gedupeerden is contact geweest
(telefoon of brief). Er is voor 5 mensen hulp ingezet via schuldhulpverlening; het
merendeel geeft echter aan nu geen hulp nodig te hebben. De gemeente is soms ook
schuldeiser. Het college heeft besloten om die schulden (gemeentelijke belastingen)
kwijt te schelden.
Wethouder Winters:
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- Jeugdzorg: nog steeds volop inzet op kwaliteitsverbetering. Steeds meer jongeren
nemen deel aan de speciaal voor hen georganiseerde activiteiten. Er is nog steeds
geen sprake van een toegenomen hulpvraag als gevolg van eerder uitgestelde
hulpvragen. Wel worden de hulpvragen meer complex ook binnen reeds bestaande
trajecten. Dit vraagt om extra inzet.
- Sociale Kaart: is gerealiseerd en op diverse digitale platfoms beschikbaar,
- Beleidsregels en verordeningen: naast dat deze nog voor het einde van dit jaar
worden herschreven waardoor zij meer toegankelijk zijn zullen er nog een paar kleine
technische aanpassingen plaatsvinden.
- Onderzoek naar effecten en effectiviteit inzet huishoudelijke hulp: mede als gevolg
van de vergrijzing is er een toename van de hulp vraag. Er vindt momenteel een
onderzoek plaats door een extern bureau hoe deze hulp op een goede en adequate
manier kan worden ingezet. De uitkomsten hiervan komen in december/januari naar
de raad.
- Ontwikkelingen beschermd wonen: nu uitgevoerd door de centrum gemeente
Arnhem. De bedoeling is om dit te verdelen binnen de regio naar de gemeentes toe.
Vanaf 1 januari 2022 is Zevenaar inhoudelijk verantwoordelijk en vanaf 1 januari 2023
is Zevenaar geheel verantwoordelijk, ook financieel. Inhoudelijk verantwoordelijk: in de
regio is afgesproken dat dit in goed overleg met de gemeente Arnhem plaatsvindt. Niet
van de een op de andere dag maar geleidelijk. Zorg blijft gegeven worden zoals nu.
- PGB onderzoek: dit onderzoek loopt, de wethouder zal de status navragen
Onderwijs: er is regelmatig overleg om als problemen zich voordoen deze direct op te
kunnen pakken. Verwachting was grote toeloop. Maar zoals al eerder aangeven is de
problematiek complexer. Dit is een landelijk beeld.
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Punten van orde commissie
Er waren geen punten van orde.
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Mededelingen portefeuillehouders
Er waren geen mededelingen van portefeuillehouders
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Rondvraag
Sociaal Zevenaar: is er ook in Zevenaar sprake van een historisch hoog aantal
vacatures.
Wethouder Elfrink: al geruime tijd staan op de RSD app 100 meldingen open. Of het
aantal plaatsingen ook is toegenomen moet de wethouder nagaan.
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Door de fractie Lokaal Belang en door de SP fractie zijn schriftelijke vrager ter
mondelinge beantwoording ingediend.

Plusbus
Wethouder Koers: de Plusbus vervoert kwetsbare inwoners naar de dagbesteding van
Caleidoz. Dit doet de Plusbus al jaren. Er is geen sprake van een wijziging in de
opdracht of uitbreiding van taken. Wel is geconstateerd dat de capaciteit voor vervoer
van individuele inwoners beperkt is. Denk aan vervoer naar winkelcentra en
zorginstellingen. Dit wordt nader onderzocht.
De Plusbus is een voorliggende voorziening. Als deze niet geschikt is komt er een
maatwerkvoorziening. De inwoners die het betreft zijn hier allemaal al schriftelijk over
geïnformeerd. De brief naar de WMO-pashouders wordt in het najaar verzonden.
Naar aanleiding van de opmerking van dhr Engels merkt de wethouder op dat zij deze
mee zal nemen naar de gesprekken met de Plusbus. Er is voornemen om de capaciteit
van de Plusbus uit te breiden. De wethouder gaat er vanuit dat dan de beschreven
problemen ook opgelost zullen zijn.
Menstruatie armoede
Wethouder Elfrink: het college was niet bekend met het manifest van het FNV.
Wel was het college bekend met de pilots die elders lopen (Amstelveen, Rotterdam
etc.) In de pilots wordt vooral ingegaan op uitgiftepunten (o.a. voedselbank, jongemeiden-klassen) en aandacht voor deze problematiek in het lokale armoedebeleid.
In Zevenaar is in het amoedebeleid menstruatiearmoede niet opgenomen. Normaal
gesproken vallen deze kosten onder de noodzakelijke kosten van het bestaan en
moeten deze dus voldaan worden uit het reguliere inkomen. College wil de uitkomsten
van de pilots afwachten. Dit thema kan zeker meegenomen worden in gesprekken over
het armoedebeleid.
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Sluiting
Zevenaar,
De voorzitter sluit de vergadering.
Namens de Agendacommissie,
Roelien Heemsbergen, commissiegriffier
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