
Besluitenlijst Commissie Samenleving van 31 oktober 2019

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE 
RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING d.d. 31 oktober 2019 (reguliere aanvang 
20.00 uur).

Een integrale geluidsopname van deze vergaderingen is te beluisteren op 
www.papendrecht.nl

1. Aanwezig:
De heer L.T. van Den Dool (voorzitter).
Mevrouw S.J.A. Verdoorn-de Lang (PAB), de heer M.H.A. Verweij (PAB), mevrouw 
B. de Heer (PAB), mevrouw K.E. Middelkoop-van den Adel (CDA), mevrouw A. 
van der Matten (CDA), mevrouw A. Bokma (VVD), 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 W. 
Goudriaan (SGP), de heer T. Wolters (PvdA), de heer H. Mooij (PvdA), mevrouw J. 
Vos (GroenLinks) en mevrouw Y. van Engelen (GroenLinks).

De heren A. van den Berg, ParkTrust, inzake agendapunt 07;
De heer J.P. Hoste, beleidsadviseur Economie & accountmanager bedrijven gemeente 
Papendrecht, inzake agendapunt 07;

Mevrouw C. Verver portefeuillehouder;
De heer P.L. Paans, portefeuillehouder.

Mevrouw C.G.M. Bus, griffier.

Afwezig met kennisgeving:  
-

01. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. 

02. Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

03. Spreekrecht.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

04. Vragenkwartier.
Er zijn geen vragen.

05. Ter inzage gelegde stukken en mededelingen.
De voorzitter vraagt of de commissie input wenst te geven op de mogelijkheid een 
zienswijze in te dienen op het uitvoeringsplan naar aanleiding van de door de 
Drechtraad op 1 oktober vastgestelde regionale visie Sociaal domein. De 
Drechtsteden wordt om een zienswijze gevraagd op de vastgestelde visie, die als 
input wordt meengenomen in de verdere uitwerking van het op te stellen regionaal 
uitvoeringsplan op basis van deze visie.
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Diverse fracties geven aan hier behoefte aan te hebben. De heer Van Hal vraagt 
zich af of dit zinvol is en zal dit liever eerst in de fractie bespreken. De discussie en 
toelichting vindt ook in de Drechtraad plaats. Mevrouw Middelkoop is het hiermee 
eens. Omdat een en ander niet geheel duidelijk is stelt de voorzitter voor deze 
vraag schriftelijk uit te zetten om hier later een reactie op te geven.
Er zijn verder geen opmerkingen inzake de ter inzage gelegde stukken of 
mededelingen.

06. RIB en halfjaarrapportage Sterk Papendrecht.
Mevrouw Middelkoop vraagt de wethouder om een toelichting op de gekozen 
samenwerkingsconstructie met name over BWI. Ze vond het jammer dat tijdens de 
presentatie ICT niet werd genoemd. ICT is ook voor de raad belangrijk in verband 
met betekenisvolle managementrapportages en tevredenheidsonderzoeken. 
Tevens informeert zij naar de vrijwilligersvacaturebank die nu volledig wordt 
ondergebracht bij Puur Papendrecht. Wat betreft de mantelzorgwaardering vraagt 
zij naar het mogelijk misbruik hiervan. Tenslotte merkt zij op dat op de website van 
Sterk Papendrecht staat dat ouders met opvoed- en opgroeivragen op 28 
november terecht kunnen in het Alzheimercafé. 

De heer Van Erk vraagt of er vanuit het college zicht is op 1 van de doelstellingen 
voor 2019 van Sterk Papendrecht: nauwere samenwerking met scholen, SDD en 
huisartsen, met name de huisartsen. Verder vraagt hij of de wethouder (met het 
oog op wat gaat komen (omdenknotitie, maatregelen, etc.)) concreet zicht heeft op 
hoe gewerkt wordt aan de tweede doelstelling: het versterken van professionaliteit 
van de medewerkers. In hoeverre wordt men meegenomen in de regionale en 
lokale ontwikkelingen? Tot slot informeert hij naar de afbouw van de extra 
toegekende subsidie.

Mevrouw Bokma vraagt wat de reden is dat er geen vaart wordt gemaakt met de 
ICT. Verder merkt zij op dat de samenvoeging van organisaties 
efficiencyvoordelen zou kunnen opleveren en vraagt of deze kosten al zijn 
ingeboekt en bepaald.

Beantwoording door het college

Wethouder Verver merkt op dat de stichting De Sociale Basis is opgericht om te 
voldoen aan de wens vanuit de gemeente om te komen tot één strategische 
partner voor de gemeente met een centrale aansturing. Dit is opgenomen in eerder 
aan de raad voorgelegd voorstel aanvullende subsidie Sterk Papendrecht 2019 en 
staat vermeld in de uitvoeringsovereenkomst SP 2019. In de RIB is destijds 
opgenomen dat de gemeentelijke sturing en interne aansturing binnen Sterk 
Papendrecht hiermee inzichtelijker wordt. In de RIB is dit opgenomen als een stap 
voorwaarts m.b.t. de ontwikkeling van Sterk Papendrecht, één partij waarmee de 
gemeente zaken kan doen. De BWI is hiermee een speler die langzamerhand van 
het toneel verdwijnt. (Kijkend naar de boekhouding is het personeel van de BWI al 
opgenomen in de stichting De Sociale Basis.)
M.b.t. de trage ontwikkeling van de ICT geeft zij aan dat hier twee redenen voor 
zijn. Op de markt zijn geen registratiesystemen passend op het Programma van 
Eisen voor handen (dit heeft ook te maken met het feit dat het aantal aanbieders 
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op dit terrein zeer beperkt is). Er is geen kant en klaar product op de markt dat 
ingezet kan worden. Verder loopt er ook een proces in de regio om te onderzoeken 
of regionale oriëntatie mogelijk is. Een bredere aanschaf waarbij een 
kostenvoordeel voor Papendrecht tot stand zou komen.

Zij merkt op dat in de halfjaarrapportage wel managementinformatie staat. De 
kernkwaliteit van deze organisatie is de hulp- en ondersteuningsvragen 
beantwoorden. Hier wordt men steeds sterker en integraler in. Het rapporteren en 
inspelen op de vragen van de raad komt de volgende keer sterker aan de orde.
M.b.t. het cliënttevredenheidsonderzoek geeft de wethouder aan dat Sterk 
Papendrecht met Servio hiertoe een poging heeft gedaan die niet is gelukt. Er 
loopt nu een onderzoek door de cliëntenraad van Mee Plus, samen met Vivent, het 
jeugdexpertiseteam en de WMO-adviesraad om alsnog tot een cliëntenonderzoek 
te komen.
Puur Papenrecht is een platform waarin alle vrijwilligersvacatures worden 
geplaatst, zodat deze op een plek te vinden zijn en ervoor zorgt dat Puur 
Papendrecht bij iedereen bekend is. Sterk Papendrecht blijft dit coördineren.
Verder merkt de wethouder op dat men een mantelzorgcompliment niet zomaar 
krijgt, hier wordt wel enige onderzoek naar gedaan. Zij is hierin niet naïef maar wel 
vol vertrouwen in de inwoners. De mantelzorgontwikkeling is een onderdeel waar 
men heel trots op is. 
Het foutje op de website wordt aan Sterk Papendrecht doorgegeven. Sterk 
Papendrecht is een organisatie in beweging die doet waar zij voor in het leven is 
geroepen: hulp- en ondersteuningsvragen beantwoorden, zorgen dat men 
doorprofessionaliseert, zorgen dat men elkaar vindt en het delen van expertise 
waar nodig is. Eventuele klachten worden direct in het werkproces verwerkt en 
fouten worden gecompenseerd door talloze goede voorbeelden.
Prestatiegericht werken en outcome gericht verantwoorden is een lastige 
zoektocht. Men is hierin volledig transparant en elke stap voorwaarts hierin wordt 
gemeld. In het PvE van het nieuw aan te werven ICT-systeem wordt opgenomen 
dat de beweging naar de voorkant aantoonbaar moet worden gemaakt. 
M.b.t. de nauwere samenwerking met huisartsen heeft de wethouder de raad 
eerder verteld dat er vanuit Sterk Papendrecht en vanuit de gemeente gesprekken 
met huisartsen worden gevoerd en dat Sterk Papendrecht rapporteert welke 
stappen er worden gezet. 
Verder merkt zij op dat er zeker sprake is van versterking van professionaliteit. Op 
lokale schaal wordt gekeken wat men zelf zou kunnen doen om de beweging naar 
voor te maken en professionaliteit te versterken. Verder wacht men wat er vanuit 
de regio komt om te implementeren.
Tenslotte merkt zij op dat de extra subsidie in de komende 3 jaar wordt afgebouwd 
en hier zijn duidelijke afspraken over zijn. 
De samenvoeging in een stichting had geen efficiencyvoordeel, wel het voordeel 
van een aanspreekpunt en partner. 

De commissie in tweede termijn

De heer Van Erk vraagt een meer inhoudelijk antwoordt op de afbouw van de extra 
subsidie (richting Sterk Papendrecht). 
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De heer Hardam vraagt een verklaring voor de stijging van het aantal WMO-
indicaties, 38% gebruik maatschappelijke opvang. Tevens vraagt hij of er beleid 
komt van het tegengaan van misbruik van mantelzorgcompliment. 

De heer Wolters vraagt wie de eventueel hoger uitvallende bedragen (door het 
beperkte aantal aanbieders) m.b.t. ICT gaat betalen. 

Mevrouw Bokma vraagt of het PvE zo bijzonder is dat dit niet past binnen een 
programma dat binnen de Drechtsteden al in gebruik is. Het is belangrijk dat 
onderlinge clientsystemen hetzelfde zijn.

Mevrouw Verdoorn merkt op dat doorverwijzing door andere verwijzers 
(huisartsen) naar de jeugdhulp toeneemt en vraagt of er nog andere partijen in 
beeld zijn en of die aan tafel zitten.

Mevrouw Middelkoop heeft toch haar twijfels bij het misbruik van de mantelzorg 
waardering. Zij vraagt zich af of het niet voordeliger zou zijn wanneer er i.p.v. twee 
aanspreekpunten: stichting Jeugddienst en stichting De Sociale Basis, echt een 
stichting zou zijn.

Beantwoording door het college in tweede termijn

M.b.t. de afbouw van de extra subsidie geeft wethouder Verver aan dat hier veel 
gesprekken over worden gevoerd en dat men het effect van de afname van het 
aantal fte’s nauwgezet volgt. Dit temeer omdat het aantal aanvragen toeneemt en 
er op regionaal niveau van alles speelt. Het zou daarom kunnen dat men bij de 
raad terugkomt met de mededeling dat men weer een bedrag nodig heeft om 
zaken te implementeren. Deze extra voorziening was om de wachtlijsten weg te 
werken en vragen sneller af te kunnen handelen.
Men gaat geen beleid maken om te voorkomen dat mensen frauderen met 
mantelzorgwaardering. Wel zegt zij toe na te vragen hoe dit door Sterk 
Papendrecht wordt gecontroleerd 
Men gaat voor ICT niet uit van extra kosten, dit is niet aan de orde. Wie dit 
eventueel zou moeten betalen zijn de partijen zelf.
Er is geen sprake van een bijzonder Programma van Eisen, echter wel van een 
uitgebreid programma. Het moet efficiënt zijn, bijdragen aan het werkproces, 
managementinformatie en outcome. Er zijn niet veel pakketten die passend zijn. 
Op dit moment wordt geregistreerd vanuit verschillende systemen waar partijen 
mee werken. 

De heer Van Erk is per interruptie verbaasd over de opmerking dat het college 
misschien bij de raad terugkomt voor extra personele formatie. Dit staat haaks op 
alle bijlagen in relatie tot de zienswijze/begrotingswijziging en omdenknotitie 
waarin wordt gesteld dat men moet toewerken naar budgetplafonds en strengere 
afbakening.
Wethouder Verver begrijpt dat dit geen eenduidige boodschap is. Er zijn echter 
allerlei bewegingen gaande (bv. een aanjaagteam dat bezig is acties te formuleren 
die worden geïmplementeerd). Het past in de winstwaarschuwing dat men geen 
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garantie kan geven dat het ophoudt met de vraag om investeringen te doen in het 
voorveld. In de taakstelling liggen nog veel maatregelen die doorgevoerd moeten 
worden. 
De vraag over het aantal WMO-indicaties m.b.t. de stijging van de 
maatschappelijke opvang.

Wethouder Paans merkt op dat de medische verwijzers waarmee men op lokaal 
niveau in gesprek is breder is dan alleen de huisartsen. De gesprekken met deze 
gecertificeerde instellingen (bv. Yulius) vinden meer op regionaal niveau plaats. 

07. Regionale aangelegenheden: 
a. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 
Zuid-Holland Zuid;  
Wethouder Paans vraagt aandacht voor een viertal onderwerpen:
Hij noemt het tegenvallende resultaat van de 2  e   Burap van de Serviceorganisatie   
Jeugd. Er zal op regionaal niveau 1,8 miljoen bij moeten, hetgeen voor 
Papendrecht neerkomt op € 115.000, - (dit zal betrokken worden in de 2e 
concernrapportage).

Procesgang m.b.t. de financiële solidariteit Jeugdhulp: hierover heeft men een brief 
ontvangen die aangeeft dat het besluitvormingsproces in een stroomversnelling is 
geraakt. Men is zeer ontstemd over het proces dat wordt gelopen, namens 
Papendrecht heeft men te kennen gegeven dat de rol van de gemeenteraden (die 
ook over het budgetrecht gaan) beter in positie moet worden gebracht. Er zijn te 
weinig reflectiemomenten op de impact van het opheffen van de financiële 
solidariteit. Hij noemt hierbij de voordeel- en nadeelgemeenten (Papendrecht is 
een nadeelgemeente) en het verschil in vergoeding vanuit het Rijk. Zodra 
hieromtrent meer informatie bekend is komt de wethouder hiermee bij de 
commissie terug. Aansluitend zou hier hierover graag van gedachten wisselen wat 
dit voor Papendrecht betekent. 

Lokale jeugdhulpanalyse: Er is een adviesbureau ingeschakeld die op basis van 
de regionale data gaat kijken wat dit voor Papendrecht betekent. Hierbij komt ook 
het nul-scenario (blijft men binnen de Rijksbegroting) in beeld. De wethouder geeft 
aan hiermee aan de slag te gaan en de uitkomst van de analyse z.s.m. met de 
commissie te delen. 

Bijeenkomst huisartsen 18 november: het aantal jeugdigen in de zorg neemt toe, 
via de jeugdteams/Sterk Papendrecht constateert men echter een dalende lijn. Met 
de medische verwijzers voert men continue het gesprek over (de aantallen) 
toeleiding tot dure zorg en welke maatregelen er genomen kunnen worden. 

De heer Van Hal vindt dat men er tijd en ruimte voor moet nemen om deze zaken 
te bespreken. Hij heeft vernomen dat zorginstellingen in de regio Haaglanden een 
rechtszaak hebben gewonnen dat de tarieven omhoog moeten en er meer uren 
naar (zeer) specialistische zorg moet. Hij vraagt zich af of de financiële 
consequenties die hieruit voortvloeien ook zullen doorwerken in deze regio.
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De heer Van Erk heeft gelezen dat men de solidariteitsdiscussie wil toespitsen op 
de vraag waarop men wel of niet solidair wil blijven en waarom en de gevolgen van 
de aanpassingen hiervan. Hij vraagt wat dit voor Papendrecht als nadeelgemeente 
zou kunnen betekenen.

Wethouder Paans antwoordt dat i.v.m. de rechtszaak in de regio Haaglanden de 
tarieven moeten worden aangepast. In de regio Zuid-Holland Zuid heeft hij deze 
berichten niet gehoord. Hij kan hier echter geen garanties over geven. 
De heer Van Hal merkt per interruptie op dat veel organisaties verlies draaien en 
ervoor gezorgd moet worden dat de tarieven betaald moeten worden die nodig 
zijn.
Wethouder Paans is het hiermee eens. 
Men moet voorzichtig zijn met de voorspelling over de consequenties voor de 
nadeelgemeente. Hij verwijst naar het onderzoek dat is gedaan toen Papendrecht 
van voordeel naar nadeelgemeente is gegaan. Momenteel is er voor Papendrecht 
een minder slecht scenario en schuift men van een forse nadeelgemeente op naar 
de goede kant. T.z.t. zal hij de impact hiervan weergeven. 

b. Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale
Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk); 
Wethouder Paans geeft aan dat in de AB-vergadering aan de orde is geweest dat 
men de goede kant op gaat t.o.v. de eerste bestuursrapportage.

08. Presentatie BIZ Oosteind.
De heren Van den Berg, namens Parktrust B.V. en Hoste beleidsadviseur Economie 
accountmanager gemeente Papendrecht verzorgen een presentatie, gevolgd door de 
volgende vragen en antwoorden. 

Mevrouw Vos vraagt of er voor de ontwikkelingen van winkels in het Land van Matena 
een aparte BIZ komt.
De heer Hoste antwoordt dat het Land van Matena op dit moment buiten het plangebied 
van deze BIZ valt.

De heer Suijker vraagt of het mogelijk is dat ondernemers weigeren mee te betalen.
De heer Hoste antwoordt dat men bezwaar kan indienen tegen de heffing. Wanneer de 
wet wordt aangenomen is deze van kracht. Om deze reden is het belangrijk op voorhand 
de informele draagkrachtmeting te doen. Van de 150 bedrijven op het Oosteind zijn er 
120 benaderd. Het overgrote deel hiervan heeft aangegeven actief bij te willen dragen. 
Men kan echter ook tegen stemmen, maar de meerderheid bepaalt.

De heer Verweij vraagt of men wanneer met het totaal van de bedrijven gerangschikt 
naar WOZ-waarde en de daarbij behorende bijdrage optelt totaal boven de € 79.000, - 
komt en of de gemeente dan geld terugkrijgt van de subsidie.
De heer Hoste antwoordt dat dit niet het geval is.
De heer Verweij verwijst bij de eisen aan investeringen naar de opmerking ten 
algemenen nutte en vraagt of dit beperkt is tot het op peil houden van de 
groenvoorziening voor omwonenden of dit nog meer inhoudt.
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De heer Hoste antwoordt dat deze doelstelling nog niet volledig is uitgewerkt in concrete 
plannen. Ten algehele nutte kan ook de veiligheid omvatten, bv. het verwijderen van veel 
bladval dat voorkomt dat fietspaden glad worden. 

Mevrouw Bokma vraagt of er beeld is bij ondernemers die bezwaren hebben en vraagt of 
bekend is of degenen met de hoge bijdrage unaniem mee doen.
De heer Hoste antwoordt dat degenen met de grotere bijdrage (hoogstwaarschijnlijk) 
unaniem meedoen.

De heer Van der Tak begrijpt het concept BIZ nog niet goed: aan de ene kant kost het 
geen geld, maar de belastingopbrengst wordt doorgeschoven waardoor men minder 
opbrengsten heeft. 
De heer Hoste antwoordt dat via de WOZ-opbrengsten een klein deel wordt bij geraamd 
dat ten bate komt aan de BIZ. Dit komt bovenop wat nu aan WOZ-inkomsten wordt 
geïnd. Er is sprake van een kleine verhoging die leidt tot het benodigde bedrag voor de 
uitvoering van de plannen.
De heer Van der Berg merkt op dat op de WOZ-aanslag van de desbetreffende locatie 
een tweede regel komt: uw bijdrage aan de BIZ Oosteind. Dit is voor 35 kleine units 
€170,- dat wordt geïnd en apart wordt gehouden en door wordt gestort door de 
belastingdienst aan de wethouder Financiën met een verantwoording aan de raad.

M.b.t. ten algemenen nutte merkt de heer Van der Berg op dat het geld aangewend moet 
worden voor iedereen op dat terrein, omdat iedereen meebetaalt. 

De heer Van Erk vraagt een toelichting op een van de doelstellingen: de collectieve 
ambitie om op het gebied van personeel meer samen te doen.
De heer Hoste antwoordt dat in het kader van het traject seculaire economie (samen met 
de organisatie Cirkellab en de Omgevingsdienst ZHZ) gekeken wordt naar duurzaam 
inzetten van personeel en koppelen van initiatieven aan scholen. Deze initiatieven 
kunnen ook landen binnen de uitvoering van de BIZ.

Afsluitend dankt de voorzitter de heren voor hun inbreng en sluit dit agendapunt.  

09. BIZ Oosteind.
De heer Verweij verzoekt om een verduidelijking inzake de opmerking inzake de subsidie 
en WOZ- en OZB-belasting aan het bedrijfsleven, zodat duidelijk is dat de BIZ de 
gemeente niets kost. 

Mevrouw Bokma vraagt wat voor bezwaren er leven bij ondernemers en of er naast de 
ondersteuning vanuit de belastinginning nog ondersteuning vanuit de gemeente zal zijn.

Beantwoording door het college

Wethouder Paans antwoordt dat duidelijk is dat er geen extra fondsen nodig zullen zijn. 
Verder merkt hij op dat niet alle ondernemers enthousiast zullen zijn. Sommige mensen 
willen wel de lusten maar niet de lasten, men focust op mensen die wel enthousiast zijn.
De ondersteuning vanuit de gemeente bestaat uit de inzet van de heer Hoste, hemzelf en 
het ambtelijk apparaat.
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De commissie adviseert vervolgens de onderhavige stukken als hamerstuk door te 
leiden naar de gemeenteraad.

10. Zienswijze begrotingswijziging 2019 en 2020 DG&J (SOJ).
De heer Suijker vraagt wat er precies wordt gewijzigd in de begroting ten opzichte 
van de eerdere begrotingswijziging eerder dit jaar. Hij vraagt een toezegging van 
de wethouder om de tabel in de omdenknotitie te gebruiken om de voortgang te 
kunnen volgen. Zijn fractie pleit voor meer samenwerking tussen de gemeenten en 
eenduidigheid in de zienswijzen. 

Mevrouw Middelkoop vindt het goed dat de frustraties op eerdere zienswijzen in de 
zienswijze worden benoemd. Zij stelt voor zich te richten op de afspraken in de 
omdenknotitie voor een overzicht van de afgelopen 3 jaar en de kosten die 
daarmee gemoeid zijn waarop men beslissingen kan baseren en de gesprekken 
inzake solidariteit.  

De heer Verweij gaat gakkoord met de zienswijze, maar twijfelt in hoeverre deze 
wordt overgenomen. Hij vraagt concretisering van Ad.3 bepaal wat jeugdhulp is en 
controleer de inzet, contracteer hierbij alleen partijen die deugen. 

Mevrouw Bokma deelt namens haar fractie de mening dat het lijkt alsof het 
indienen van de zienswijze geen nut heeft en stelt voor de brief nog wat aan te 
scherpen. De laatste zin over het in positie brengen van de raad mag veranderd 
worden in: dat men verwacht dat de raad tijdig geïnformeerd wordt, zodat men 
ruim de tijd heeft om te beslissen.

De heer Wolters vraagt of het AB unaniem vertrouwen heeft in de omdenknotitie. 
Inzake de toezegging van de gemeente met huisartsen te praten adviseert zijn 
fractie hier ook de POH’s (praktijkondersteuner Huisartsenzorg) bij te betrekken en 
vraagt of alle Papendrechtse huisartsen meedoen. Men kan zich volledig vinden in 
de zienswijze.

Ook de heer Van der Tak zou de zienswijze daar waar kan scherper en helderder 
verwoorden. Hij vraagt of het onderzoeksbureau waarover de wethouder bij de 
regionale aangelegenheden sprak voor duiding van data ook onderzoek gaat doen 
naar de gevraagde scenarioanalyses die de GR niet oplevert. Inzake de opmerking 
bij de kanttekeningen financiën de veelheid van maatregelen die genomen worden 
in combinatie met de verschillende externe factoren maakt het raadzaam 
terughoudend te zijn met het inboeken van bezuinigingen vraagt hij zich af of men 
het Papendrechtse aandeel van de omdenknotitie en de bijbehorende 
bezuinigingen wel of niet volledig heeft ingeboekt. 

De heer Van Erk heeft niet veel vertrouwen in het inbrengen van de verschillende 
zienswijzen. In Ad.1 van de omdenknotitie vraagt men om alsnog een formele 
zienswijze op de omdenknotitie aan te leveren. Hij vraagt zich af hoe men dit moet 
zien. Dit zal op de inhoud niets veranderen maar daarentegen misschien alleen 
vertragend werkt.
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De heer Goudriaan vraagt een toelichting tot de oproep in de inleiding tot een 
brede discussie, maar anderzijds tot het concreet uitvoeren. 

Beantwoording door het college

Wethouder Paans merkt op dat het gaat om 10,2 miljoen extra kosten, 
verdisconteerd in de eerste bestuursrapportage. In de tweede bestuursrapportage 
zal 1,8 miljoen moeten worden opgehaald, hetgeen verdisconteerd wordt in de 
tweede bestuursrapportage. Verder merkt hij op dat het onderzoeksbureau 
inderdaad het scenario gaat uitwerken, dat er naar de opmerking wie deugt 
gekeken zal worden en dat de raad moet bepalen hoe de zienswijze aangescherpt 
dien te worden. De gesprekken die momenteel plaatsvinden inzake de taakstelling 
hebben prioriteit gekregen boven het handen en voeten geven aan de 
omdenknotitie. Inzake de vraag over de huisartsen geeft de wethouder aan dat 
twee huisartsen momenteel niet mee doen. Men probeert hen hier uiteraard wel 
toe uit te nodigen. M.b.t. de bezuiniging geeft de wethouder aan dat deze in de 
begroting compleet is ingeboekt. Mocht het zijn dat men deze niet kan invullen, is 
men toch in staat deze uit de eigen middelen te financieren. Of het concreter zijn 
met de taakstelling volstaat om het toezicht op afstand te houden moet men nog 
afwachten. De wethouder zegt nogmaals toe, wanneer deze bekend is, de actuele 
stand van zaken met de commissie te delen.
Wanneer men geen toegevoegde waarde ziet in de zienwijze op de omdenknotitie 
zal de wethouder deze zin schrappen.
Tenslotte merkt hij op dat de brede maatschappelijke discussie over het 
normaliseren en accepteren van de hoeveelheid kinderen in zorg gevoerd moet 
worden. Dit staat echter los van het feit dat men aan de slag moet gaan. De 
wethouder weet niet of de POH’s betrokken zijn bij de gesprekken met de 
huisartsen, maar vindt dit wel een goed idee.

De commissie in tweede termijn

De heer Van Erk vraagt de fracties of men de toegevoegde waarde ziet van een 
zienswijze m.b.t. de omdenknotitie.

Mevrouw Bokma zou vooral de laatste zin willen aanpassen: dat men niet alleen 
oproept, maar verwacht dat de raad tijdig geïnformeerd wordt.

De voorzitter concludeert na een korte discussie dat het al dan niet schrappen van 
de zienswijze gekoppeld aan de omdenknotitie in de raad besproken zal worden.

Mevrouw Vos vindt dat men als raad geschoffeerd wordt doordat men opnieuw niet 
goed gehoord wordt. Zij vindt het belangrijk ook dit in de raad te bespreken.

De heer Verweij vraagt, net als de heer Suijker, naar de onderlinge mogelijkheden 
om met zoveel mogelijk gemeenten op zelfde wijze eisen stellen/zienswijze op te 
stellen.

Beantwoording door het college in tweede termijn
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Wethouder Paans geeft inzake de vraag of er meer gemeenten zijn die interesse 
hebben in het scenario om binnen de Rijksbijdrage te blijven aan dat dit niet het 
geval is. 

De commissie adviseert vervolgens de onderhavige stukken met een positief 
advies als bespreekstuk door te leiden naar de gemeenteraad.

11. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 03 
oktober 2019.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

12. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.25 uur de vergadering 
onder dankzegging aan eenieder voor diens inbreng. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie 
Samenleving op 28 november 2019.

Mevr. C.G.M. Bus de heer L.T. van den Dool 
(griffier) (voorzitter)

Lijst met toezeggingen

Toezeggingen
1. Website Sterk Papendrecht 
2. Portefeuillehouder Verver

De portefeuillehouder zal Sterk Papendrecht informeren over het foutje op de website waarbij 
ouders met opgroeiende kinderen worden uitgenodigd voor het Alzheimercafe.

3. Mantelzorgweek en mantelzorgattenties
Portefeuillehouder Verver
De portefeuillehouder zal navragen op welke wijze misbruik van de mantelzorgattenties (in de 
mantelzorgweek) worden voorkomen.

4. Toename WMO halfjaarrapportage Sterk Papendrecht
Portefeuillehouder Verver
De vraag van de heer Hardam over de wmo-toename zal schriftelijk worden beantwoord.

5. Financieel toezicht provincie GRD en DG&J
Portefeuillehouder Paans
Zodra de provincie duidelijkheid geeft over hun positie t.a.v. taakstellingen in de begrotingen 
van de GRD en DG&J en het toezicht daarin zal de portefeuillehouder de raad informeren.
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