
BESLUITENLIJST OPENBARE DIGITALE COMMISSIE BESTUUR EN SAMENLEVING d.d. 17 november 2020

Aanwezig: Jacco Schook (D66), Ramon Pardo Kruidenier (D66), Mieke van 't Verlaat (VVD), Stavros Barzas
(VVD), Margreet de Deugd (CDA), Hans van Ommen (CDA), Jan Mark ten Hove  (SGP), Corné van Werkhoven
(SGP), Maarten van der Ende (SGP), Teus Stam (CU), Jako Sterrenburg (CU), Wim van Krimpen (PvdA), René
Zonnebeld (PvdA), Jan Lok (vanaf ongeveer 20.50 uur) (PvdA)

Portefeuillehouders: de heren P.J. Verheij en J.G.A. Paans
Voorzitter: de heer A. Brasser
Griffier: mevrouw A.J.A. Conrad-Smit

Opening

1 Opening en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter opent de digitale vergadering en heet een ieder welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Samenleving 13 oktober 2020
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Regulier

3 Mondelinge mededelingen college
Besluit
Burgemeester Paans verzoekt de voorzitter om later in deze vergadering nog een korte toelichting
te mogen geven over het Raadsvoorstel Principebesluit regionale samenwerking Drechtsteden
sociaal en bedrijfsvoering.

Hierbij worden geen vragen gesteld. Er komt een werkbijeenkomst met de raad over dit
raadsvoorstel. In de raadsronde van december zal dit voorstel worden besproken.

Bespreekstukken

4 Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2020 (2637316)
Besluit
De commissie dankt het college voor hun inzet en stelt enkele vragen aan de portefeuillehouder.

De commissie geeft aan dat dit stuk als hamerstuk geplaatst kan worden op de agenda voor de
raad van 24 november 2020.

5 Raadsvoorstel Zienswijze Inkoopkader Jeugdhulp 2022 (2628007)
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Besluit
Na een uitgebreide discussie in de commissie zal de portefeuillehouder de zienswijze op een
drietal punten aanpassen:
- Op voordracht van het CDA, Margreet de Deugd, zal er een financiële prikkel worden ingebouwd;
- Op voordracht van D66, Ramon Pardo Kruidenier, zal de herbeoordeling van "zware" gevallen
worden meegenomen;
- Op voordracht van D66, Ramon Pardo Kruidenier, zal de zinsnede over het in balans brengen
van de formatie Jeugdteams, worden geschrapt.

De portefeuillehouder zal ter informatie het verslag van de AB vergadering doorsturen naar de
raad.

De commissie geeft aan dat dit stuk als hamerstuk geplaatst kan worden op de agenda van de
raad van 24 november 2020.

6 Raadsvoorstel Zienswijze Governance jeugdhulp  (2632001)
Besluit
De commissie uit een voorzichtige instemming. De portefeuillehouder vraagt vertrouwen te hebben
in het college dat dit gaat lukken. Er zal een Bio worden ingepland met de Service Organisatie
Jeugd. Niet alleen nav de aangenomen motie van de SGP uit de raad van 29 september, maar ook
om de gehele situatie te bespreken van waar we nu staan en welke kant we opgaan. Op de vraag
van de CU, Jako Sterrenburg, over de programma managers, komt hij schriftelijk terug.

De commissie plaats het raadsvoorstel als hamerstuk op de agenda voor de raad van 24 november
2020.

7 Raadsvoorstel Spelregels niet-openbare informatie en register geheime stukken 2020 (2631852)
Besluit
De commissie plaatst dit voorstel als hamerstuk op de agenda voor de raad van 24 november
2020.

 

Ingekomen stukken

8 Raadsinformatiebrief Samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke economie (2627772)
Besluit
De commissie plaatst deze raadsinformatiebrief op de doorlopende lijst ingekomen stukken voor de
raad van 24 november 2020.

9 Raadsinformatiebrief Advies van college over fusie SOBA en OZHW  (2628672)
Besluit
De commissie plaatst deze raadsinformatiebrief op de doorlopende lijst ingekomen stukken voor de
raad van 24 november 2020.
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Sluiting

10 Rondvraag
Besluit
Vanuit de SGP verzoekt Maarten Jan van der Ende het college of het mogelijk is om de BOA's in
onze gemeente een eenmalige bonus uit te keren van 300,--, net zoals de collega's van de politie
hebben ontvangen. In Dordrecht heeft de gemeente dit al gedaan richting de BOA's. Even als de
politie staan ook de BOA's in deze tijd van corona onder druk. In de samenwerking met de politie
zijn krachtige BOA's onmisbaar. De portefeuillehouder, burgemeester Paans, beaamt dit en geeft
aan dat ook de gemeente Alblasserdam ook deze eenmalige bonus aan de BOA's heeft verstrekt.

Margreet de Deugd (CDA) vraagt aandacht voor het verplaatsen van de workshop vrijwilligers naar
een geschikter moment. In deze week tegen de kindermishandeling heeft collega raadslid René
Zonnebeld een workshop opgezet voor vrijwilligers, maar deze is door gebrek aan belangstelling
niet door gegaan. Corona is hiervan zeer waarschijnlijk de oorzaak. De griffier zal dit opnemen met
de ambtenaar.

11 Sluiting
Besluit
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur.

Pagina 3


