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1

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Afwezig:
Lokaal Belang: Dhr. Engels
Vaststellen agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Inspraak
Er zijn geen aanmeldingen voor het inspreken.

3

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De lijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

5

Z/21/402994 Bestuurlijk akkoord en Kadernota Beschermd Wonen
Namens het college worden de vragen beantwoord door de portefeuillehouder dhr.
Winters.
De portefeuillehouder:
Het gaat hier om een visie die ambtelijk én bestuurlijk gedeeld wordt. De wethouder
spreekt de hoop uit dat de raden van de deelnemende gemeenten deze visie ook
zullen onderschrijven. Vanuit de visie naar de uitvoering zullen zich zeker ook nog
vraagstukken voordoen. Met de gezamenlijke visie kan de transformatie direct
regionaal opgepakt en aangepakt worden. We gaan in 2022 al beginnen en krijgen dan
vanaf 2023 te maken met een ander financieringsmodel. Naar aanleiding hiervan wordt
de financiering regionaal vastgesteld.
De financiering is nog steeds een punt van discussie; de VNG volgt dit nauwgezet. In
de komende tien jaar zal er zeker sprake zijn van een verlaging van het budget.
Het is zeker niet de bedoeling dat mensen die elders wonen direct geforceerd naar
Zevenaar gaan verhuizen. Wat wel nieuw is, is dat voor nieuwe mensen uit Zevenaar
die aangewezen zijn op beschermd wonen ook in Zevenaar een plaats moeten krijgen.
Ook voor hen die nu elders beschermd wonen en aangeven dat zij graag terug naar
Zevenaar willen, moet in Zevenaar een plaats gevonden worden. In Q1 en Q2 komend
jaar vindt een inventarisatie plaats. Zodra die gereed is wordt u geïnformeerd over de
opbrengst en over de planning die naar aanleiding hiervan opgemaakt is. M.b.t. de
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opvang van dak- en thuislozen: dit blijft bij de gemeente Arnhem. Er is op dit moment
geen ontwikkeling ingang gezet om dit terug te halen naar Zevenaar. Uiteraard volgen
wij wel de landelijke ontwikkelingen. I.v.m. het creëren van draagvlak in de directe
omgeving van de woonruimte zal de buurt er sowieso bij betrokken worden. Voor
specialistische hulp die niet in een buurt of lokaal kan worden gegeven zal gekeken
moeten worden naar een meer centrale mogelijkheid maar de hoofdlijn is ieder een
eigen woonomgeving met extra hulp/ondersteuning. Centrale functies worden
ondergebracht bij de MGR.
Na de beantwoording van alle vragen trekt de voorzitter de conclusie dat de
commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen bij de komende
raadsvergadering.

6

Z/21/401755 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente
Zevenaar 2021
Namens het college worden de vragen beantwoord door de portefeuillehouder dhr.
Winters.
De portefeuillehouder:
De maatwerkvoorzieningen blijven mogelijk daar waar collectief vervoer niet mogelijk
blijkt. Collectief vervoer is de eerste keus. Voor de tarieven is gekeken naar de
tarieven die elders toegepast worden. Daar is aansluiting bij gezocht.
WMO-pas vervoer: kosten € 5 per maand. Er zijn mensen die deze pas wel hebben
maar niet gebruiken. Er zijn nu al passen daarom ingeleverd, waarmee de vervuiling in
het bestand wordt teruggebracht.
Al wat in deze verordening is opgenomen is daarin opgenomen om de business case
en de WMO betaalbaar te houden.
Na de beantwoording van alle vragen trekt de voorzitter de conclusie dat de
commissie adviseert dit raadsvoorstel als bespreekpunt te agenderen bij de komende
raadsvergadering.

7

Z/21/393115 Subsidieaanvraag S.V. Gelders Eiland
Namens het college worden de vragen beantwoord door de portefeuillehouder dhr.
Van Dellen.
De portefeuillehouder:
Met betrekking tot de afronding van het bedrag: de voetbalverenigingen hebben een
bedrag aangevraagd van exact afgerond honderdzevenentachtig
tweehonderdvierentachtig euro, waarbij zij een borgstelling hebben gevraagd van
vijftigduizend euro bij de S.W.S. Zij hebben zelf liquide middelen ingebracht van
vierentwintigduizendtweehonderd euro. Dit alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken
komt dan uit op het bedrag dat aan u gevraagd wordt. Ataro is de beheerder van onze
sportaccommodaties en heeft hier geen rol in gehad.
Op het Gelders Eiland zijn de meeste sportaccommodaties in het bezit van de
verenigingen. Dat is dus anders dan in Zevenaar. Ataro komt wel in beeld bij het
onderhoud. De gemeente besteed dit uit aan Ataro, zo is dit bijvoorbeeld ook in Lobith.
Deze aanvraag en de financiële gevolgen konden niet opgenomen worden in de
begroting aangezien er tot in oktober nog met de verenigingen gesproken werd over
de contracten.
M.b.t. de lening die destijds is afgegeven voor de tennisbanen: dit kunt u vinden in het
rapport van S.W.S. Ik ga er vanuit dat zij de boeken hebben nagekeken.
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Na de beantwoording van alle vragen trekt de voorzitter de conclusie dat de
commissie adviseert dit raadsvoorstel als bespreekpunt te agenderen bij de komende
raadsvergadering.
8

Stand van zaken Sociaal Domein
Nu wethouder Elfrink niet aanwezig is zal dhr. Winters de leden van de commissie ook
informeren over de stand van zaken m.b.t. de Toeslagenaffaire.
Wethouder Winters:
Wmo: voor de doorloop- en wachttijden zijn stevige verbeteringen aangebracht. Drie
tot vier weken na ontvangst van de aanvraag vindt het keukentafelgesprek plaats. Bij
begeleidende zorg is dit een goede twee weken.
Jeugdzorg: de wachttijden lopen helaas op, door personeelstekort en ook door ziekte
bij ons in de organisatie. M.b.v. triage aan de voorkant proberen we de urgente
zorgvragen adequaat te helpen.
Toeslagenaffaire: wat we nu weten is dat er negenenzeventig mensen potentieel
gedupeerd zijn. Deze hebben zich gemeld bij de belastingdienst maar zijn nog niet als
zodanig erkend.
Met de “erkende” slachtoffers is contact geweest en is nagevraagd of hulp en zo ja wat
voor hulp noodzakelijk is. Bij tien mensen wordt dit nog verder onderzocht en voor
twee van hen is al een plan van aanpak opgesteld.

9

Punten van orde commissie
Deze zijn niet ingediend.

10

Mededelingen portefeuillehouders
Geen.

11

Rondvraag
Wethouder Van Dellen beantwoord de vragen die gesteld zijn door Lokaal Belang over
kinderopvang:
Deze vragen zijn in oktober ook al gesteld door de fractie van het CDA. Er is krapte op
de arbeidsmarkt en daarnaast moeten sommige opvanglocaties sluiten als gevolg van
quarantaineverplichtingen. Of de krapte aanhoudt is nog onduidelijk. De regelgeving
m.b.t. groepsgrootte is aangepast: waar vroeger twee begeleiders voldoende was
moeten er nu drie zijn. In Groot Holthuizen is een langere wachttijd, daarmee is het
college bekend. De afspraak is tussen de kinderopvangorganisaties onderling dat er
door verwezen wordt naar kinderopvangorganisaties elders in de gemeente. We zijn
op dit moment samen met Human Kind aan het kijken of zij elders uitbreiding of een
andere locatie kunnen krijgen.
Mondelinge rondvraag mw. Van der Velden (GroenLinks): Heeft het college al
nagedacht over extra ondersteuning van mantelzorgers die extra belast worden door
wegvallen van wijkverpleging als gevolg van uitval van coronabesmettingen bij
medewerkers van de wijkverpleging.
Wethouder Winters: het college ziet ook dat dit probleem kan gaan komen maar
iedereen vist ook in dezelfde vijver. Wij kijken ook naar Caleidoz en vrijwilligers
organisaties, maar het zou ook zo kunnen zijn dat er op een gegeven moment even
geen oplossing is. Het is een lastig probleem.
Mw. Harmsen vraagt zich af of het college werkgevers in Zevenaar zou kunnen
oproepen om medewerkers tijd te geven om in te springen bij familie of bekenden waar
hulp nodig is.
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Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering
Namens de Agendacommissie,
Roelien Heemsbergen, commissiegriffier
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