
Besluitenlijst Commissie Samenleving van 03 oktober 2019

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE 
RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING d.d. 03 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), mevrouw K.E. Middelkoop-van den Adel 
(CDA), mevrouw A. Bokma (VVD), de heer M.G.C.H. Hardam (Onafhankelijk 
Papendrecht), de heer S. Suijker (D66), de heer W. Goudriaan (SGP), de heer T. 
Wolters (PvdA) en mevrouw Y. van Engelen (GroenLinks).

Mevrouw C. Verver portefeuillehouder
De heer P.L. Paans, portefeuillehouder
De heer C. de Ruijter, portefeuillehouder

Mevrouw N. Veuger, Procesbegeleider beleidsplan sociaal domein, inzake 
agendapunt 03;

Mevrouw C.G.M. Bus, griffier.

Afwezig met kennisgeving: De heer M.H.A. Verweij (PAB), mevrouw B. de Heer 
(PAB), de heer A.P.J. den Dekker (CU), de heer J. van Erk (CU), heer J.G.S. van 
der Tak (OP), de heer L.J. van Hal (D66) en de heer H. Mooij (PvdA).

01. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. De 
vergadering wordt gestart met een presentatie en interactief deel sociaal 
beleidsplan. 

03. Uitgangspunten en regierol in het kader van Lokaal Beleidsplan Sociaal 
Domein.
Wethouder Verver geeft een korte inleiding. Het regionale beleidsplan is op de 
Drechtstedendinsdag van 3 september tijdens de Carrousel Sociaal besproken 
met de Drechtraad. De volgende stap in dat regionale proces is dat dit voorstel 
samen met de uitkomsten van de Taskforce in de Drechtraad geagendeerd gaat 
worden. Lokaal zijn de voorbereidingen om tot een herijkt beleidsplan te komen in 
het voorjaar van 2019 gestart. Nu is de tijd aangebroken om alle informatie in 
samenhang bij elkaar te brengen en waar nodig keuzes te maken. Uiteraard zal 
het lokale beleidsplan in lijn zijn met hetgeen regionaal is vormgegeven. Zoals u 
weet heeft in februari voorafgaand aan de Commissie Samenleving een 
beeldvormende, consulterende activiteit plaatsgevonden. Hier zijn uw input en 
beelden opgehaald t.b.v. de herijking van de regionale en lokale beleidsplannen 
Sociaal Domein. Daarbij is bij de Wmo-adviesraad, inwoners en maatschappelijke 
partners door middel van een inwonersparticipatietraject en een conferentie input 

http://www.papendrecht.nl/
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opgehaald over de lokale invulling van het beleid. Het totaal van deze opbrengsten 
willen wij ten behoeve van het opstellen van het lokale beleidsplan met u delen.

Om te komen tot een gedragen lokaal beleidsplan willen wij, naast externe 
partners, inwoners en Wmo-adviesraad, u opnieuw actief betrekken. Op basis van 
de uitkomsten van de beeldvormende en consulterende werksessie in februari, het 
inwonersparticipatietraject en de conferentie met maatschappelijke partners zijn wij 
tot een aantal opgaven en randvoorwaarden en tot een visie op de regierol van de 
gemeente gekomen. Dit willen wij met u delen, zodat wij uw reactie in de verdere 
uitwerking van de opgaven, randvoorwaarden en de visie op de regierol kunnen 
betrekken. Het doel van de sessie is ook om u op de hoogte te brengen van het 
proces en de planning rondom het lokale beleidsplan.

Vervolgens verzorgt mevrouw Veuger een presentatie.

Mevrouw Middelkoop vraagt of het lokaal beleidsplan niet ingepast kan worden in 
het regionale plan. Mevrouw Veuger antwoordt dat het elkaar gaat aanvullen, maar 
dat er lokaal ook nog andere taken zijn. 

Inzake het proactief benaderen van inwoners vraagt de heer Suijker hoe dit wordt 
gezien i.v.m. de privacy. Mevrouw Veuger geeft aan dat men niet alleen achter het 
bureau blijft zitten, maar ook niet ongewenst bij mensen aan de deur gaat bellen. 
Indien gewenst is men bereid om mensen thuis te bezoeken, of andere 
mogelijkheden te zoeken om mensen te helpen en het vertrouwen met hen op te 
bouwen. 

De heer Goudriaan vraagt hoe men gaat meten of de (abstracte) randvoorwaarden 
behaald zijn. Mevrouw Veuger antwoordt dat de randvoorwaarden nog in 
concretere opgaven en focuspunten vertaald gaan worden, die uiteindelijk vertaald 
worden naar een nog concreter uitvoeringsplan. 

Wethouder Verver merkt op dat het beleidsplan aangeeft wat men met elkaar 
wenst en welke doelen men na wenst te streven. Dit plan geeft focus en richting 
aan de keuzes. Een en ander moet uiteraard afgewogen worden m.b.t. de 
financiën en geplande bezuinigingen. Het financiële kader is stap 2. 

Mevrouw Van Engelen vindt het een goed onderwerp dat de goede richting in gaat 
en kijkt uit naar stap 2, de financiën en wat men uiteindelijk bereikt

Mevrouw Middelkoop merkt op dat het belangrijk is om eerst te weten wat men wil 
en daarna keuzes te maken.
Wethouder Veuger geeft aan dat er nog focus aangebracht moet worden. Het 
beeld dat men wil bereiken moet niet van tevoren ingekaderd worden. Een en 
ander kan stapsgewijs behaald worden. 

Mevrouw Bokma zegt dat men moet uitkijken dat men daar waar de regio focus 
aanbrengt dit lokaal niet gaat overnemen. Niet linksom bezuinigen en rechtsom 
uitgeven.

De heer Suijker vraagt wanneer men bepaalt wat er van de visie wordt uitgevoerd.
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Wethouder Verver antwoordt dat dit een samenhang is tussen de regionale keus 
en de keus die de raad lokaal maakt. Vangt men maatschappelijke effecten lokaal 
op wordt dat doorgeschoven, vangt men ze niet op is dat de keuze. 

Mevrouw Bokma zegt dat het kader simpel is: de kadernota van juli, de begroting 
die vastgesteld wordt en het coalitieakkoord. Daar moet alles binnen passen.
Wethouder Verver antwoordt dat dit de focus aangeeft. Het beleidsplan wordt 
naast het coalitieakkoord gelegd, er wordt gekeken waar het geld naartoe gaat en 
wat er speelt.

Mevrouw Veuger vraagt of de commissie nog zaken gemist heeft.

Mevrouw Bokma geeft aan dat mevrouw Veuger sprak over ook onderwijs, sport 
en cultuur, ze heeft dit in de presentatie wel gemist. Mevrouw Veuger antwoordt 
dat dit bij de uitwerking en verdiepingsslag aan de orde komt. 

De heer Goudriaan heeft de rol van de maatschappelijke instellingen gemist. 
Wethouder Veuger antwoordt dat dit de maatschappelijke partners zijn, daarmee 
wordt niet alleen de professionele instellingen bedoelt.

De heer Goudriaan vraagt hoe het investeren in relaties en kinderen en 
echtscheiding een rol krijgt. Mevrouw Verdoorn merkt op dat hier op scholen al 
aandacht aan wordt gegeven. Mevrouw Veuger neemt dit mee.
Wethouder Verver zegt dat Sterk Papendrecht al veel aandacht heeft voor 
(vecht)scheidingen en kinderen.

Afsluitend dankt de voorzitter mevrouw Veuger voor haar inbreng en sluit dit 
agendapunt af.

De rest van de vergadering zal in de raadszaal plaatsvinden.

De voorzitter heropent de vergadering en geeft aan dat de volgende 
commissieleden afwezig zijn: de heer Verweij (PAB), mevrouw De Heer (PAB), de 
heer Den Dekker (CU), de heer Van Erk (CU), heer Van der Tak (OP), de heer Van 
Hal (D66) en de heer H. Mooij (PvdA),

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

04. Spreekrecht.
-

05. Vragenkwartier.
Er zijn geen vragen.

06. Ter inzage gelegde stukken en mededelingen.
Er zijn geen opmerkingen inzake de ter inzage gelegde stukken of mededelingen.

07. Deelname regionale raadsledenwerkgroep Jeugdhulp -vervolg-
De voorzitter merkt op dat de volgende gemeenten deelnemen aan de werkgroep: 
Alblasserdam, Gorinchem, Dordrecht, Zwijndrecht, Molenlanden en de Hoekse 
Waard. Mogelijk volgen Hardinxveld en Papendrecht nog. Hendrik-Ido-Ambacht en 
Sliedrecht zullen niet meedoen.
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De heer Suijker ziet er namens zijn fractie niet zoveel in om mee te doen. Hij 
vraagt zich af of het mogelijk is dat de wethouder m.b.t. de zienswijzen eerst 
overeenstemming kan vinden met andere gemeenten, voor hij deze aan de raad 
presenteert, zodat men binnen het AB coalities kan vormen met andere 
gemeenten. Zijn fractie doet niet mee met de werkgroep.

Ook mevrouw Middelkoop merkt op dat de CDA-fractie ook niet enthousiast is en 
van mening is dat iedereen de eigen politieke inbreng meebrengt. Verder is er een 
goede wethouder die de raad hierin mee neemt en actief informeert.

Ook mevrouw Verdoorn geeft aan dat haar fractie heeft gesproken over de politiek 
erbuiten houden en het feit dat een werkgroep geen toegevoegde waarde heeft. 
Ook haar fractie is tevreden over (het werk van) de wethouder en wenst geen deel 
te nemen in de werkgroep.

Ook de heer Wolters ziet geen toegevoegde waarde. Men krijgt voldoende 
informatie van de wethouder en waar deze ontbreekt kan men een beroep op de 
griffie doen.

Ook de heer Goudriaan merkt op dat de SPG al heeft aangegeven niet enthousiast 
te zijn over dit voorstel en heeft gevraagd of een en ander niet ingebed kan worden 
in iets bestaands. Het voorstel om het mee te nemen in de regiofractie heeft men, 
i.v.m. andere prioriteiten, nog niet besproken, maar neemt aan dat dat – gezien de 
reacties van de andere fracties- ook niet meer nodig is.

Mevrouw Bokma vindt het namens de VVD-fractie ook niet noodzakelijk om deel te 
nemen aan de werkgroep, zeker omdat men een politiek spelletje moet 
voorkomen. Zij vindt het wel fijn te weten wie er wel en niet meedoen. Papendrecht 
is niet de enige gemeente die niet mee zou doen. 

Beantwoording van het college

Op de vraag van de heer Suijker of de wethouder de zienswijzen van tevoren 
naast elkaar kan leggen geeft wethouder Paans aan dat er in de regio wel 
ambtelijk contact bestaat, maar dat het niet zo is dat men bij elkaar gaat zitten om 
tot 1 zienswijze te komen. Als er meerdere gemeenten op 1 lijn zitten kan men hier 
contact over zoeken, anders heeft elke gemeente de verantwoordelijkheid de 
eigen zienswijzen in te dienen.

De voorzitter concludeert dat de gemeente Papendrecht het niet nodig vindt om 
deel te nemen aan de werkgroep. Een en ander zal via de griffier kenbaar gemaakt 
worden.

08. Regionale aangelegenheden: 
a. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 
Zuid-Holland Zuid;  
-
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b. Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale
Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk); 
-

 
09. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 12 

september 2019.
Mevrouw Verdoorn heeft wethouder Paans gevraagd om schriftelijk op de hoogte te 
worden gesteld van de jeugdhulpcijfers m.b.t. de wachttijden en het aantal meisjes in 
Papendrecht. De wethouder zal een nadere schriftelijke duiding geven van de cijfers 
jeugdhulp     naar aanleiding van de vragen vanuit de raad over de opgelopen wachtlijsten   
t.o.v. de regio, dat er verhoudingsgewijs meer meisjes jeugdhulp ontvangen en of de 
extra inzet op de scholen leidt tot extra instroom  .  

Het verslag wordt aldus vastgesteld.

10. Aanvullend investeringskrediet Openbare Basisschool De Knotwilg.
Mevrouw Bokma merkt op dat de raad, door de beleidsuitgangspunten te kiezen zoals 
men heeft gedaan, er bewust voor heeft gekozen dat er in sommige gevallen alsnog een 
extra besluit door de raad moet komen, (wat mot dat mot) en kan namens haar fractie 
instemmen met het voorstel.

De heer Goudriaan merkt op dat er in de stukken wordt gesproken van een afschrijving 
van 40 jaar en vraagt waarom hiervoor gekozen is. 

De heer Hardam leest onder 1.5 dat noodlokalen geen optie is, terwijl de prins 
Florisschool al een aantal jaar in noodlokalen zit. Hij vraagt waarom de gemeente hier 
niets aan doen. Tevens vraagt hij waaruit blijkt dat de leerling prognose stabiel is, deze 
regio is een krimpregio en daalt harder dan het landelijk gemiddelde.

De heer Wolters merkt op dat men destijds het VNG-advies heeft genegeerd, waarvan 
men nu de vruchten plukt. Hij ziet in de raming de opmerking exclusief huiskosten, 
meubilair en ander inrichting. Hij vraagt of dit ten laste van de school komt of hier later 
extra geld voor wordt gevraagd.

De heer Suijker merkt op dat algemeen bekend is dat de bedragen in de verordening 
ontoereikend zijn. Hij vraagt of de wethouder op de hoogte is van het onderzoek dat is 
uitgezet door minister Slob naar de financiering van de schoolgebouwen en zo ja of hij 
erop aandringt bij de scholen hieraan mee te doen.

Beantwoording door het college

Wethouder De Ruijter bevestigt dat ‘wat mot inderdaad mot’, het is helaas niet anders. Hij 
merkt op dat de geldende termijn voor afschrijving volgens de BBV inderdaad 40 jaar 
betreft. Verder merkt hij op dat het nu niet over het budget van de Florisschool gaat en 
dat in het IHP nog geen verzoek van de Florrisschool binnen is gekomen. De 
leerlingaantallen haalt men uit DUO, het landelijk systeem voor registratie van het aantal 
leerlingen. De wijk waarin de Knotwilg ligt is een wijk waar veel jonge gezinnen wonen en 
een redelijke doorstroming is. Op basis van die cijfers mag men verwachten dat daar de 
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komende jaren een zekere stabiliteit of zelfs lichte groei is. Hij bevestigt dat de 
Rijksoverheid aan het VNG-advies van 40% nog geen consequenties heeft verbonden. 
De VNG heeft het wel gevraagd, maar de dekking hiervan is nog niet geregeld. De 
wethouder zal de raad schriftelijk informeren waar de post meubilair en inrichting 
geraamd wordt, of deze ten laste van de scholen komt of voor de gemeente.
Verder merkt hij op dat de begroting in de tijd dat het krediet is aangevraagd realistisch 
was, maar dat de bouwprijzen ondertussen erg zijn gestegen. Men probeert uiteraard 
realistisch te begroten en houdt de uitspraken van minister Slob in de gaten, ook de 
scholen lezen deze brieven met belangstelling. Uiteraard dringt hij er ook bij de 
schoolbesturen op aan hieraan mee te doen. Hij zal dit opnieuw bij hen onder de 
aandacht brengen, maar gaat hier wel van uit.

De commissie adviseert aansluitend de onderhavige stukken als hamerstuk door 
te leiden naar de gemeenteraad. 

11. Benoeming lid Raad van Toezicht openbare school Voortgezet Onderwijs Willem 
de Zwijger.
De commissie adviseert aansluitend de onderhavige stukken met positief advies 
als hamerstuk door te leiden naar de gemeenteraad.  

12. Deelname Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) in gezamenlijke 
werkgeversvereniging.
De commissie adviseert aansluitend de onderhavige stukken met positief advies 
als hamerstuk door te leiden naar de gemeenteraad.  

13. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.15 uur de vergadering 
onder dankzegging aan eenieder voor diens inbreng. 

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

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

Lijst met toezeggingen

1.       Ingekomen stuk D01 RIB Jeugdhulpcijfers jan-april SOJ (= herhaling van cie. SAL 12 
september)
Portefeuillehouder Paans
De wethouder zal een nadere schriftelijke duiding geven van de cijfers jeugdhulp naar aanleiding 
van de vragen vanuit de raad over de opgelopen wachtlijsten t.o.v. de regio, dat er 
verhoudingsgewijs meer meisjes jeugdhulp ontvangen en of de extra inzet op de scholen leidt tot 
extra instroom.

 
2.       Raming meubilair en inrichting schoolgebouw OBS De Knotwilg
Portefeuillehouder De Ruijter
De wethouder zal de raad schriftelijk informeren waar de post meubilair en inrichting geraamd 
wordt, of deze ten laste van de scholen komt of voor de gemeente.


