
Besluitenlijst Commissie Samenleving van 27 juni 2019 

 

1 
 

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE 
RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING d.d. 27 juni 2019 (aanvang 19.00 uur). 
 
 
Een integrale geluidsopname van deze vergaderingen is te beluisteren op 

www.papendrecht.nl 
 

 
0. Aanwezig: 

De heer L.T. van Den Dool (voorzitter). 

De heer M.H.A. Verweij (PAB), mevrouw S.J.A. Verdoorn-de Lang (PAB), mevrouw 

B. de Heer (PAB), (CDA), mevrouw A. Bokma (VVD), de heer J.L. van Erk (CU), de 

heer J.G.S. van der Tak (Onafhankelijk Papendrecht), de heer M.G.C.H. Hardam 

(Onafhankelijk Papendrecht), de heer L.J. van Hal (D66), de heer S. Suijker (D66), 

de heer A. Boersma (SGP), de heer T. Wolters (PvdA), de heer H. Mooij (PvdA), de 

heer B.H. Grimmius (GroenLinks) (vanaf 20.10 uur) en mevrouw Y. van Engelen 

(GroenLinks).  

  

Mevrouw C. Verver portefeuillehouder; 

De heer P.L. Paans, portefeuillehouder; 

De heer C. de Ruijter, portefeuillehouder. 

 

Greg Notenboom, inzake agendapunt 03; 

Rollin Hardeman, inzake agendapunt 03; 

Sven Snel, inzake agendapunt 03; 

Lotte van Oosterhout, onderzoeker & facilitator communicatiebureau 

Jong&JeWilWat, inzake agendapunt 03; 

De heer J.P. Horsten, accountmanager gemeente Papendrecht, inzake 

agendapunt 04; 

Mevrouw M. ? , accountmanager gemeente Papendrecht, inzake agendapunt 04; 

Mevrouw M. van Heugten, projectmanager Economic Development Board 

Drechtsteden, inzake agendapunt 04; 

De heer S. Vollebregt, voorzitter Economic Development Board Drechtsteden, 

inzake agendapunt 04; 

De heer M. Bloem, directeur van Deal Drecht Cities, inzake agendapunt 04; 

Mevrouw C. Peeters, senior adviseur Significant, inzake agendapunt 06. 

 

Mevrouw C.G.M. Bus, griffier. 

 

Afmeldingen: mevrouw K.E. Middelkoop-van den Adel (CDA), mevrouw A.J. van 

der Matten-Spek (CDA) en mevrouw J. Vos (GroenLinks). 

 

01. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er 

zijn afmeldingen van de dames Van der Matten (CDA), Middelkoop (CDA) en Vos 

GroenLinks). Mevrouw Vos wordt vervangen door de heer Grimmius, die wat later 

zal zijn. 

 

02. Vaststelling van de agenda. 

http://www.papendrecht.nl/
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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 03. Pilot Participatie Jongvolwassenen. 

Wethouder Verver geeft een korte toelichting op de pilot, gevolgd door de 

presentatie van de uitkomsten van de pilot ‘Ontmoeten en verbinden’ door de 

jongvolwassenen (18-25 jaar), Rollin Hardeman, Greg Noteboom en Lotte van 

Oosterhout. 

 

Aansluitend stelt de commissie vragen.  ,  

 

De heer Mooij vindt het geweldig dat het door (o.a.) hem genomen initiatief om 

aandacht te vragen voor jongeren in Papendrecht heeft geleid tot een onderzoekje 

met studenten van het Davinci college, dat weer heeft geleid tot een motie en deze 

pilot/presentatie. Hij is onder de indruk van de motivatie van de jongeren om de 

gemeente te informeren over hetgeen leeft. Hij ziet ernaar uit om met elkaar aan 

de slag te gaan en structuur aan te brengen en is van harte bereid hierover mee te 

denken. 

 

Mevrouw Verdoorn geeft aan dat Papendrecht Verrast zou kunnen helpen met een 

stappenplan en roadmap. Sven zegt dat ze dit aanbod van Papendrecht Verrast al 

hebben ontvangen en graag de samenwerking aan willen gaan. Zij hebben 

Papendrecht Verrast op hun beurt aangeboden deze presentatie aan hen te 

pitchen. Mevrouw Verdoorn nodigt hen ook uit bij een vergadering van het Oranje- 

en 5 mei comité. 

 

De heer Boersma vraagt of de jongeren zelf ideeën hebben over organisaties die 

erbij betrokken moeten zijn, zodat ze gebruik kunnen maken van wat al bestaat. 

Rollin vindt dit een goed idee en denkt hierbij aan sportgelegenheden, die 

eventueel hulp kunnen bieden bij het faciliteren van evenementen. 

 

Mevrouw Bokma vraagt of er al contact bestaat met Puur Papenrecht. Sven zegt 

dat dit nog niet het geval is, maar dat ze wel van plan zijn contact te leggen.  

Mevrouw Bokma vraagt wat de jongeren van de gemeenten verwachten. Rollin 

zegt dat zij contact met de gemeente belangrijk vinden, waarvoor deze pilot een 

goede start is. Ze zijn enthousiast hier wat van te maken. 

 

De heer Van Hal vraagt of de jongeren overwogen hebben lid te worden van een 

politieke partij, zodat ze ingang bij de gemeente hebben en kunnen meepraten 

over wat ze belangrijk vinden. Greg zegt dat hij niet echt een aanknopingspunt 

ziet, de politiek zou uitnodigender en meer zichtbaar moeten zijn. Sven zou hier 

wel interesse in hebben, maar heeft het momenteel erg druk met zijn opleiding.  

 

Mevrouw van Engelen vindt het opvallende dat jongvolwassenen in Papendrecht 

geen eigen plek hebben (om wat langer te blijven). Als de gemeente Papendrecht 

(meer) jongeren wil behouden moet men zich meer aanpassen aan de jongeren. 

De bal ligt bij de politiek, niet alleen bij de jongvolwassenen. Greg zegt dat zij daar 

graag bij willen helpen.   
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Mevrouw De Heer is benieuwd aan wat voor leuke dingen specifiek behoefte is.  

Rollin zegt dat feesten vaak genoemd wordt, maar ook een buurthuis/plek die 

jongeren van de straat houdt en waar ze kunnen chillen (Interval 2.0). Het Suppord 

gebouw is meer bedoeld voor jongere mensen. 

 

De heer Van der Tak vraagt of ze het gevoel hebben dat ze de meeste jongeren in 

Papendrecht bereikt hebben. Greg denkt dat dit aardig gelukt is en dat ze een 

grote diverse groep bereikt hebben. Ook Lotte geeft aan dat ze een gevarieerde 

groep bevraagd hebben, d.m.v. een enquête of interview. Je kunt nooit alle 

jongeren bereiken, maar er is goed gelet op diversiteit. 

 

De heer Suijker vraagt waarom het niet is gelukt om Blits in Papendrecht te 

organiseren. Rollin (die dit samen met zijn broer heeft georganiseerd) zegt dat hij 

niet bewust bezig is geweest om contact te leggen met de gemeente. 

Oorspronkelijk was het feest bedoeld voor Papendrecht, maar door het beperkte 

aanbod locaties, het advies van de politie (die het feest liever niet had) en het 

bestemmingsplan dat niet voorzag in een dergelijk evenement, is hij op Landvast 

terecht gekomen. 

 

De heer Boersma In hoeverre het belangrijk is voor de jongeren dat de 

feesten/evenementen in Papenrecht zelf worden georganiseerd. Rollin zegt dat 

jongvolwassenen graag feesten en bereid zijn (als dit in Papendrecht niet kan) 

naar Rotterdam te gaan. Zij zouden het ook leuk vinden als vrienden uit Rotterdam 

naar Papendrecht zouden kunnen komen. Ook zou een feest/evenement in 

Papendrecht, door het ons kent ons gevoel, een andere lading geven. Sven geeft 

aan dat Blits een eenmalig evenement was en dat hun wens is om een vaste plek 

in Papendrecht te hebben.  

 

Wethouder Verver dankt de jongeren van harte voor hun inbreng. Zij is zich er heel 

erg van bewust dat zij zichtbaar hebben gemaakt dat jongvolwassen bereikbaar en 

gewillig zijn. Ze benadrukt dat het niet alleen om feesten gaat, maar dat er ook 

inhoudelijke, serieuze gesprekken gevoerd zijn. In Papenrecht zijn er talloze 

instanties waarmee de jongvolwassenen verbinding kunnen leggen. Zij komt 

hierop terug bij/in de commissie. 

 

Samenvattend hoort de voorzitter de wens en het aanbod het gesprek te vervolgen 

en te kijken hoe het verder vervolg kan krijgen.  

 

 

 04.  Presentatie Economie: “Wat doen we in Papendrecht voor ondernemers?” 

Portefeuillehouder Paans geeft een korte toelichting, stelt de aanwezigen voor, 

waarna de heren Horsten (accountmanager gemeente Papendrecht) en Bloem en 

mevrouw Van Heugten (van Deal Drecht Cities) een presentatie verzorgen. 

Vervolgens worden vanuit de commissie vragen gesteld. 

 

De heer Van der Tak vraagt of er ook sociaal beleid verankerd zit in het 

aantrekken van bedrijven. De heer Bloem zegt dat dit niet automatisch het geval is, 

maar dat dit in de praktijk wel zo werkt. Als de bedrijven binnenkomen wordt 

geprobeerd hen te matchen met de bestaande diensten. Er wordt gekeken welke 
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bedrijven zich kunnen vestigen en in welk profiel zij passen, daarna wordt met de 

gemeente en accountmanager gekeken wat men wil en wat men hen kan bieden. 

Daarna is het aan de accountmanager om hier vervolg aan te geven. Deal Drecht 

Cities levert de bedrijven aan, waarna de accountmanager de mogelijkheden 

bekijkt. De heer Horsten geeft aan dat men met het bedrijf in gesprek gaat, waarbij 

diverse vraagstukken aan bod komen. Denk hierbij aan het integreren van mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt, de vraag hoe men medewerkers op de fiets 

krijgt, etc. Vanuit de accountmanager wordt hierop maatwerk geleverd.  

 

De heer Van Erk vraagt of Deal en EDB de (in de basis positieve) eindevaluatie 

door ??? al hebben geëvalueerd, om te zien hoe de onderdelen die niet voldoende 

werden beoordeeld/beter konden ingevuld kunnen worden. De heer Bloem noemt 

als een van de positieve punten waar men zeker mee door zal gaan voor de EDB 

de triple helix aanpak. Met de aanbeveling dat meer CEO’s betrokken moeten 

worden kan men niet veel, omdat men graag mensen vanuit het bedrijf zelf aan 

tafel heeft zitten. Er is behoefte aan meer promotie en positieve imagovorming 

naar bedrijven, provinciale en nationale politiek, waar de grote fondsen -waar men 

eerder bij moet zijn- beschikbaar zijn. Ook moet er nog professioneler lobby 

worden gevoerd en moet men de bescheidenheid terzijde leggen. Er zit in zekere 

spanning in de acquisitiestrategie/samenwerking met de provincie, omdat men in 

de eigen kracht wil blijven en niet volledig afhankelijk wil zijn van anderen. Hierin 

moet nog een betere balans gevonden worden. Men is blij met de evaluatie, omdat 

het na 5 jaar een goed moment was om in de spiegel te kijken. Vooralsnog is eerst 

de politiek aan zet en zal men met een reactie vanuit het bestuur moeten komen.  

 

De heer Suijker vraagt hoe bekend het loket ?? is en of zzp’ers ook goed 

bereikbaar zijn. De heer Horsten zegt dat het lastig is om hier inzicht in te krijgen. 

De meeste bedrijven zitten hier al lang en zijn actief in beeld. Het ene bedrijf heeft 

meer hulp nodig dan het andere en men gaat zich niet opdringen. Men is zichtbaar 

via de website, waar alle accountmanagers op te vinden zijn. Alle bedrijven weten 

hen te vinden. De zzp’ers zijn een lastige doelgroep om te bereiken, men doet wel 

hun best hen te bereiken d.m.v. informatieavonden en andere activiteiten. Vanuit 

de regio wordt zoveel reclame gemaakt via de website en sociale media. 

 

De voorzitter dankt hen hartelijk voor hun inbreng en sluit dit agendapunt. 

 

 05. Spreekrecht. 

  Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

 

 06. Presentatie en toelichting Benchmark Jeugdhulp. 

Wethouder Paans geeft een korte toelichting, gevolgd door een presentatie die 

verzorgd wordt door mevrouw Peeters van bureau Significant. Aansluitend wordt 

er door de commissie vragen gesteld.  

 

Het lijkt de heer Grimmius dat de cijfers soms te makkelijk worden afgedaan, 12% 

in 2 jaar (waarvan wordt aangegeven dat dit vooral aan de registratie ligt) is 

bijvoorbeeld een forse stijging. Het volume is daarentegen niet erg veel 

toegenomen. Hij vraagt hoe zich dat met elkaar verhoudt. Verder vraagt hij zich af 

waarom mevrouw Peeters het een goede ontwikkeling vindt dat de verwijzingen 
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van de huisarts spectaculair zijn gedaald, terwijl de verwijzingen van gemeentelijke 

instanties aanzienlijk zijn toegenomen. Tenslotte begint hij te begrijpen dat 

wanneer men aanbod creëert de vraag vanzelf komt. Hij vraagt zich af of dit klopt, 

of dit andersom hoort te zijn. Sinds de jeugdzorg met  de transitie naar de 

gemeente is gegaan lijkt het of het makkelijker toegankelijk is en de drempel lager 

is geworden. Misschien zorgt het eigen beleid voor een toename.  

 

Mevrouw Peeters bevestigt de toename van het aantal jeugdigen dat jeugdhulp 

gebruikt, deze toename is nog sterker als het in geld wordt uitgedrukt. Beide zaken 

zijn waar, landelijk en in Papendrecht. Dat deze cijfers voor een deel registratie zijn 

doet niet af aan het feit dat het gebeurt. Ook voor 2015 was deze trend er al. Meer 

jeugdigen gebruiken jeugdhulp. Waarom zij de verschuiving van huisarts naar 

gemeentelijk instanties een goede ontwikkeling vindt, is dat heel veel jeugdhulp 

vaak niet het probleem van het kind zelf is, maar van het systeem waarin het kind 

opgroeit. De huisarts heeft over het algemeen niet genoeg tijd om dit te bekijken. 

De kerngedachte is dat het kind aandacht krijgt, licht waar het kan zwaar waar het 

nodig is. Tenslotte bevestigt zij dat er, omdat jeugdhulp dichterbij georganiseerd 

wordt (wat wel de bedoeling van de jeugdwet is geweest), een laagdrempeligheid 

is gesignaleerd. Zij heeft echter geen idee of dit tijdelijk is en of het nog tot een 

verlaging gaat leiden. 

  

Inzake de opmerking ‘aanbod creëert vraag’ merkt de heer Van Hal op dat er in 

Papendrecht sprake is van een lage bijstand, lage werkeloosheid en geen 

armoede en dat het hem bevreemdt dat er een stijging in jeugdzorg is. Kijkend 

naar de rapporten is het beoogde doel van minder specialistisch jeugdhulp niet 

gehaald. De kosten per kind nemen sterk toe. Als er geen drempel meer is worden 

heel veel kinderen de jeugdhulp ingetrokken. Op de opmerking van mevrouw 

Peeters dat de kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben vraagt hij zich af wie 

bepaalt wat nodig is en hoe het nodig is. Onderzoek heeft aangetoond dat 

wachtlijsten niet verdwijnen, maar dat meer kinderen jeugdhulp in gaan, hetgeen 

aantoont dat aanbod vraag creëert. De vraag aan de gemeente is hoe men er grip 

op krijgt dat men hulp aanbiedt die nodig is, maar niet meer dan dat. 

 

Mevrouw Peeters kan op de laatste vraag geen antwoord op geven. Vanuit het 

gegeven dat er meer laagdrempeligheid is zijn er meer jeugdigen die met deze 

vraag naar de gemeente komen. Zij kan niet zeggen wanneer jeugdhulp nodig is of 

niet. De discussie over afbakening wat jeugdhulp is, wat normaal opgroeien is en 

wat in het maatschappelijk thuishoort kan gevoerd worden, maar dat is niet iets 

waar de onderzoekers over gaan.  

De heer Van Hal vraagt of vanuit de interviews is gebleken dat er druk wordt 

gezien vanuit de ouders, die steeds meer eisen van kinderen (met een bepaalde 

beperking). Mevrouw Peeters geeft aan dat dit wel veel terugkomt in gesprekken 

met andere gemeentes, zij kan zich dit uit Papendrecht niet specifiek herinneren. 

 

De heer Van der Tak heeft uit de grafiek van de ontwikkeling integratie uitkering 

sociaal domein jeugd geconcludeerd dat Papendrecht meer ontvangt dan het 

macrobudget vanuit de benchmark. Hij vraagt of hij ook kan concluderen dat men 

voldoende zou moeten hebben aan de Rijksbijdrage, maar dat het gevoerde beleid 

voor de aanzuigende werking zorgt. Verder las hij dat de uitgave per unieke klant 
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gemiddeld lager is dan de benchmark aangeeft. Hij vraagt zich af of men hieruit 

kan concluderen dat het lokaal preventief beleid succesvol is, maar dat de grootste 

kostenpost voor de gemeente Papendrecht specialistische jeugdzorg is. Tenslotte 

is er aan de Tweede Kamer een A-bijlage met bevindingen vanuit de benchmark 

gegeven, waarin men leest dat in 14 van de 24 gemeenten wijkteams lichte 

ondersteuning verleenden, of dat bij 11 van de 18 inzicht is gekregen in de 

preventieve uitgaven. Hij vraagt of Papendrecht deze cijfers ook heeft 

aangeleverd, zodat het de uitkomsten van de benchmark kan relateren aan de 

situatie in Papendrecht.  

 

Mevrouw Peeters heeft geen antwoord op de laatste vraag, maar kan dit wel 

uitzoeken. Zij geeft aan dat de integratieuitkering sociaal domein in het begin 

gebaseerd is geweest op historisch kosten, maar nu op objectieve 

verdeelmaatstaven. De grote verschuivingen zijn voor een deel het gevolg van de 

verandering van het verdeelmodel. Daarnaast kunnen in beperkte mate de 

factoren die in dat model zitten de reden zijn geweest om verschuivingen te 

veroorzaken.  Daarbij hebben alle gemeenten in principe de uitdaging om met het 

budget uit te komen. Los daarvan zijn er nog heel veel factoren die kunnen 

bepalen dat men niet uitkomt. Alle gemeenten in de benchmark laten zien dat ze 

niet uitkomen. Dat Papendrecht m.b.t. de gemiddelde uitgaven aan de linkerkant 

van het diagram staat vindt zij een positief signaal. Zij kan echter niet duiden 

waardoor het komt, daar zal men zelf naar op zoek moeten gaan. Dit heeft ermee 

te maken of er veel wordt afvangen door het voorliggend veld of dat er wordt 

geknipt in de indicaties. Zij durft geen uitspraak te doen of de transformatie wel of 

niet succesvol is. Deze duiding kan beter lokaal plaatsvinden. 

 

De voorzitter stelt voor dat de commissie het college vraagt nader te kijken waar 

Papendrecht in bijlage A staat (hetgeen mevrouw Peeters voor het college zal 

uitzoeken) en waar de lage score in de uitgave per cliënt door komt.  

 

De commissie in tweede instantie 

 

Mevrouw Bokma vraagt of ‘upcoding’ ook voor Papendrecht van toepassing is. 

Mevrouw Peeters antwoordt dat dit in Papendrecht en Zuid-Holland Zuid niet is 

genoemd. 

 

De heer Van Erk vraagt waar de factoren die voor een succesvolle transformatie 

(tijd, investeren en leren) van belang zijn uit blijken. Hij vraagt of uit de gesprekken 

die mevrouw Peeters regionaal en plaatselijk met verschillende partijen heeft 

gevoerd blijkt dat dit elkaar positief beïnvloedt en of er sprake is van een 

samenhangend geheel. Tenslotte vraagt hij wat het (beperkt) aantal gemeenten 

die de transformatie goed doorlopen hebben zo succesvol maakt.  

 

M.b.t. het tijd, investeren en leren geeft mevrouw Peeters aan dat men zich moet 

realiseren dat het nog niet klaar is. Voordat informatie beschikbaar is moeten 

mensen elkaar vinden en het op een andere manier gaan werken vraagt veel tijd, 

andere organisatie, nieuwe werkwijzen en leren. De transformatie is niet klaar, 

geef het de tijd en ruimte die het nodig heeft. Ga niet te snel ingrijpen.  
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M.b.t. de gemeente die het goed doen (tierbij wordt verwezen naar de regio West-

Brabant West, die sinds 2012 een sterke coalitie heeft gevormd tussen gemeente 

en aanbieders, met een sterke visie) geeft zij aan dat deze op dat moment alleen 

bezig is geweest met het optimaliseren van deze visie en geen tussentijdse, 

structurele aanpassingen heeft gedaan in hun strategie, visie of productenboek, 

etc. Hierdoor zien zij heel stabiele lijnen in hun dataset en zien ze waar ze mee 

bezig zijn. Deze gemeente komt bijna uit, terwijl ook zij te maken hebben met 

dalende budgetten. Tenslotte kan zij geen mening geven waarom men het wel of 

niet goed doet, dat is niet het doel van de benchmark. Men heeft geen audit 

gemaakt van de situatie, het gaat om feiten: wat wel of niet werkt.  

 

De heer Verweij vraagt, n.a.v. de gemiddelde indicaties, een toelichting op de 

opmerking of er geknipt is in de indicaties. Mevrouw Peeters had deze opmerking 

niet mogen maken, dit kan hier niet mee te maken hebben.  

 

De heer Grimmius vraagt mevrouw Peeters of in dit onderzoek ook de 

leeftijdsopbouw van de gemeente is meegenomen. Mevrouw Peeters antwoordt 

dat deze parameter niet is onderzocht.  

 

De voorzitter dankt mevrouw Peeters voor haar inbreng en sluit dit agendapunt.  

 

07. Vragenkwartier. 

Er zijn geen vragen. 

 

08. Ter inzage gelegde stukken en mededelingen. 

De heer Van der Tak leest inzake D-02, RIB voortgang projecten en pilots sociaal 

domein, dat het besluit om al dan niet door te gaan met de pilot buurtgezinnen in 

het najaar plaatsvindt. Hij vraagt hoe dit besluit plaatsvindt, een andere pilot 

(straatcoach) staat al genoemd in Kaderbrief. In het vervolg zou graag bij alle pilots 

(zoals bij de buurtgezinnen) de bedragen geduid zien. Wethouder Paans 

antwoordt dat de pilot buurtgezinnen goed is bevallen, waarover op meer zakelijk 

basis dan gebruikelijk is afspraken zijn gemaakt. Dit omdat hij bij de evaluatie 

toetsbaar wil hebben wat het heeft opgeleverd. Hiervan is een zeer uitgebreide 

rapportage beschikbaar, waar per casus het voordeel (met de bijbehorende 

bedragen) is aangeven. M.b.t. het te nemen besluit zal de wethouder kijken of het 

binnen het budget/taakveld past en waar het mandaat ligt (waarschijnlijk bij het 

college). Bij andere pilots is niet altijd te zien wat het oplevert en hoopt hij dat men 

aan meer pilots het eurolabel kan toevoegen. 

 

De heer Grimmius heeft, m.b.t. A-06 jaarverslag en nieuwsbrief Werkbank, met 

genoegen kennisgenomen van het feit dat deze vrijwilligers die mooie successen 

boeken.  

 

De heer Verweij leest in D-02, voortgang inzet huisartsenondersteuning, dat 2 

huisartsen niet wilde deelnemen en vraagt wat de reden hiervoor was. Wethouder 

Paans kan er niets aan doen als mensen niet willen deelnemen. Men probeert (via 

de koepel) in contact te blijven met alle huisartsen, zodat zij de positieve resultaten 

aan hun collega huisartsen door kunnen geven en als ambassadeur op kunnen 

treden.  
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09. Regionale aangelegenheden:  

a. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd   

Zuid-Holland Zuid;    

Wethouder Paans geeft aan dat op de agenda van de AB-vergadering van een 

aantal belangrijke zaken staat: de jaarstukken 2018, de begroting 2020, de 

omdenknotitie Jeugd en de eerste bestuursrapportage. Hij raadt de raad aan de 

AB-stukken, die morgen op de website van de DG&J beschikbaar zijn, te bekijken. 

Inhoudelijk meldt hij dat de eerste burab van de SOJ de trend doorzet van de 

toegenomen vraag en kosten. Gelet op de financiële perceptie wordt het daarmee 

nog noodzakelijker maatregelen te treffen. In de omdenknotitie en de 13 

gevraagde besluiten worden er concrete maatregelen getroffen om bestuurlijke 

keuzes te gaan maken. Op dit moment wordt er ook een bijeenkomst met de 

gemeenteraden gepland om deze maatregelen toe te lichten. Verder heeft hij zijn 

ongenoegen geuit over de datum waarop dit gebeurt, waarop ook de 

raadsvergadering in Papendrecht plaatsvindt. De voorzitter vraagt of 

commissieleden ook nog kunnen reageren. Wethouder Paans vanuit zegt dat de 

raad kennis kan nemen van de te treffen maatregelen, het is niet de bedoeling 

standpunten te delen.  

 

De heer Van Hal vraagt of de 3 gevraagde scenario’s ook in de Omdenknotitie 

zitten. Wethouder Paans antwoordt dat dit niet het geval is, 1 beslispunt geeft wel 

een budgetplafond aan. De heer Van Hal vraagt of daarbij ook de consequenties 

worden geschetst. Wethouder Paans heeft de details nog niet gezien.  

 

De heer Van der Tak vraagt of de AB-vergadering en de behandeling van de 

omdenknotitie openbaar is. Wethouder Paans zegt dat alle AB-vergaderingen in 

principe openbaar zijn. 

 

De heer Grimmius vraagt of het DG&J niet beter eerder langs had kunnen komen 

voor de tekst uit en uitleg m.b.t. de te nemen besluiten. Wethouder Paans heeft 

diverse malen aan het AB aangegeven dat de raden in positie moeten worden 

gebracht. (Hij noemt nogmaals de 2 gehouden informatieavonden.) 

 

b. Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale    

Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk);  

  - 

   

10. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 16 mei 

2019. 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 11. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.40 uur de vergadering 

onder dankzegging aan eenieder voor diens inbreng.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie 

Samenleving op 2019. 



Besluitenlijst Commissie Samenleving van 27 juni 2019 

 

9 
 

 

 

 

 

Mevr. C.G.M. Bus   de heer J.L. van Erk  

(griffier)    (voorzitter) 

 

 


