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Aanwezig: Dhr. E.J. Schoevaars (RZS), mw. E.L. Vink (GL), dhr. H.J. Boon (GL), dhr. G. Beekhuizen 

(PvdA), mw. E. de Vries (PvdA), mw. D. Bondt (D66), mw. F.J. Mijnhart (D66), dhr. F.R. 

Huizinga (GB), dhr. C.T.A. Mali (GB), dhr. T.H.J. Bartels (PRD), dhr. P.J. van Lent (CDA), dhr. 

P. van der Pas (CDA), dhr. W. Hoge (VVD), dhr. T.A. de Boer (VVD) 

 

Voorzitter: dhr. P. Minderhoud 

Commissiegriffier: mw. mr. M. Smits-Jansen 

Portefeuillehouders: wethouder Ruwhof, wethouder Van den Berg en burgemeester Gebben 

  

 OPMERKINGEN BESLUIT 

1. Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen. 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur. 
 
Agendapunt 8 wordt gelijk na punt 5 behandeld. 
 
Mw. Bondt vraagt naar de relatie tussen agendapunt 5 en 9. 
De voorzitter licht toe dat agendapunt 5 conform afspraak een vast agendapunt is bij de 
Commissie Inwoners om de wethouder de gelegenheid te geven de commissieleden bij 
te praten over de ontwikkelingen in het Sociale Domein.  
Agendapunt 9 is een presentatie die door de organisatie wordt gegeven, zoals vorige 
week in de bijeenkomst van 1 september is aangekondigd. 
 
Dhr. Schoevaars vraag ruimte om zijn zorgen over het gevolgde proces in het sociale 
domein te uiten. 
De voorzitter geeft aan dat dhr. Schoevaars bij punt 5 het woord zal krijgen. 
 
 

 

2. Burgerspreekrecht. 
 
Er zijn geen aanmeldingen. 

 

3. Actieve informatieplicht collegeleden. 
 
Wethouder Ruwhof:  

- Er is een somber bericht tav de bijstand. In de voorjaarsnota is al aangekondigd 
dat het Rijk gaat korten op de bijstandsvoorzieningen, omdat de werkgelegenheid 
weer aan zou trekken. Helaas is het zo dat de ww uitkeringen afnemen, maar de 
bijstandsuitkeringen niet. Die nemen toe. Dit jaar komt er echter een tekort op de 
bijstand van € 442.000,- Het is een open eindregeling. Er komt ook een memo 
hierover. 

- In de nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er wordt gekeken of er mogelijkheden 
zijn om samen te werken tussen IW4 (sociaal werkbedrijf van Veenendaal en 
omgeving) en de Permar. Dat is een positief initiatief, waar de risico’s van worden 
bekeken.  

- Op 29 september a.s. is er een avond in foodvalley om te informeren over de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Van Midden-Gelderland zijn er nog geen 
initiatieven voor een dergelijke bijeenkomst.  

- De wethouder geeft aan per 10 oktober a.s. in Doorwerth te gaan wonen en 
voldoet zij daarmee aan de wettelijke plicht om ‘Renkummer’ te zijn. 

 
Dhr. Van Lent: De gemeente Renkum heeft een Meerjarige aanvullende uitkering 
ontvangen. Hoe verhoudt het tekort zich met het lagere percentage eigen risico?  
De wethouder zegt toe dit mee te zullen nemen in de memo hierover. 
 
Dhr. Schoevaars spreekt zijn zorg uit over de rol die de Permar kan spelen. 
Wethouder Ruwhof geeft aan dat de bestuurssituatie uiteraard aandacht behoeft. Het is 
goed dat de situatie bij de Permar tijdig is onderkend en gekeerd. Op dit moment draait 
de Permar kostendekkend. De rol die de Permar krijgt moet goed bekeken blijven 
worden. De middelen die we hebben zijn beperkt. Er moet veel zorg zijn voor de mensen 
die het betreft. De wethouder geeft aan het belang van de Gemeente Renkum hierin 
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voorop te zetten. 
De financiële situatie van IW4 wordt zeker kritisch meegenomen. 
 
Mw. Mijnhart: Er is 19% minder omzet gedraaid. Wat zijn de afspraken tussen de 
gemeenten om opdrachten aan de Permar te geven.  
Wethouder Ruwhof geeft aan dat dit in het bestuur vanuit hetzelfde belang wordt 
bekeken. De gemeenten spreken elkaar er op aan. Het is echter niet financieel 
afdwingbaar. De gemeente Barneveld heeft b.v. voor € 300.000,- minder aan opdrachten 
aan de Permar gegeven. Dit is een punt van bespreking. Als Barneveld niet meedoet, 
betaalt de rest het verschil. Daar is het bestuur heel scherp op. 
 

4. Rondvraag. 
 
Dhr. Van Lent: Het blad zorgvisie geeft aan dat er een deadline is voor extra financiering 
tav de huishoudelijke. Is dit bij het college bekend en wordt daar aanspraak op gemaakt? 
Er is een structureel budget beschikbaar van mln. 
 
Wethouder van den Berg: Het is een heel technisch verhaal dat bij het college bekend is. 
Het is gecompliceerder dan alleen een aanvraag indienen. Het moet gaan om nieuwe 
aanvragen en nieuwe mensen. Het wordt ambtelijk uitgezocht of we hier aanspraak op 
kunnen maken. 
 

 

5. Transities in het sociale domein. 
 
Wethouder Van den Berg: Er is een goede bijeenkomst geweest op 1 september jl. 
waarbij duidelijk is gemaakt waar we staan en hoe het proces gaat lopen. Er is echter ook 
aangegeven dat we regelmatig moeten bijstellen in de planning. Het blijft een onzeker 
proces. Het college zal de raad maximaal meenemen. Deze week komt een schriftelijke 
samenvatting van alle punten voor de raad beschikbaar. Alle zorgen en onzekerheden 
die zijn geuit worden daarin meegenomen en deze worden breed gedragen door alle 
betrokkenen. Dat kan echter nog niet worden weggenomen.  
Er is een verzoek gekomen om voor 40 gemeenten gastgemeente te zijn op 8 oktober 
a.s. van de staatssecretaris Van Rijn. Er wordt dan met alle wethouders overlegd. Ook 
daar komt een verslag van.  
Bij punt 9 komt een overzicht van alle verordeningen en de beleidsvrijheid van de raad. 
Het is de bedoeling dat de commissie daar de gelegenheid krijgt om gevoelens te geven. 
 
Mw. Bondt: Ik wil graag weten wat de data zijn waar een besluit wordt gevraagd ten 
aanzien waarvan de beleidsvrijheid is gegeven.  
 
Mw. Van den Berg: Het proces en voor zover dit al duidelijk is, is vorige week 
gepresenteerd met de data erbij. Er wordt nu nog geschreven. Bij punt 9 wordt de input 
van de raad gevraagd. De verordeningen komen in oktober ter vaststelling in de raad. Er 
wordt geprobeerd te anticiperen op gevoelens van de raad, voor zover die nu duidelijk 
zijn. Zoals inmiddels meermaals aangegeven zit er een hele krappe tijd tussen de 
richtlijnen vanuit het rijk en de verplichting voor 1 november de verordeningen vast te 
stellen. Daarom wordt nu ook al de mogelijkheden gepresenteerd. 
 
Dhr. Beekhuizen: Ik mis een stap in het proces tussen de kadernota en de presentatie 
van de verordening. Ik had daarvoor nog graag over het uitvoeringsplan willen praten. De 
raad had een rol moeten spelen in de keuzes voor beleid. 
 
Mw. Van den Berg: Het is voor het college niet helemaal duidelijk hoe dit gevoel 
weggenomen zou kunnen worden. 
 
Dhr. Bartels: Het is goed om een pragmatische benadering te kiezen. Er moet wel 
voldoende mogelijkheid zijn om terug te koppelen met de eigen achterban. Het is een 
omvangrijke materie.  
 
Dhr. Schoevaars: Het college is onzorgvuldig omgesprongen met de primaire 
verantwoordelijkheid van de raad als volksvertegenwoordiging op het terrein van 
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besluitvorming en controle. 
De raad wordt elke keer geïnformeerd via raadsbrieven en presentaties en, als het niet 
anders kan, wordt geconsulteerd. 
Eind oktober/november wordt de Raad nog net in de gelegenheid gesteld een aantal 
regelingen en verordeningen vast te stellen maar dan is de pap gestort en een reëel 
alternatief om op dat moment nog een eigen voorstel te formuleren ontbreekt dan. 
Een positief resultaat met samenwerking kan alleen worden bereikt indien heel zorgvuldig 
wordt nagegaan welke taken wij zelf kunnen uitvoeren en welke taken het best tot hun 
recht kunnen komen in een samenwerkingsverband. 
De invloed van de raad wordt drastisch ingeperkt bij gemeenschappelijke regelingen en, 
in ons geval, met voornemens die heersen bij de Stadsregio. Vorig jaar heb ik onder de 
vlag van de VVD een notitie mogen aanbieden aan de Raad over de in- en outs van 
gemeenschappelijke regelingen. Daarbij werd ook al aandacht geschonken aan de 
plannen van de Stadsregio om na 1 januari 2015 als de “ plus” vervalt zo snel als 
mogelijk de oude samenwerking in een nieuw jasje voort te zetten. Hierover wordt 
woensdag verder gepraat. 
Het college heeft er een handje van om, zodra in een kadernota een strategie is 
vastgesteld, de rest als uitvoering te beschouwen. Ook met dit uitvoeringsplan. 
De naamgeving “Uitvoeringsplan” is al merkwaardig daar in het stuk ook gesproken wordt 
over een “Implementatieplan”. Wat is het verschil? 
Na het vaststellen van de strategie, zijn beleidsvoorstellen nodig. Vast te stellen door de 
raad, waarna uitvoering door het college kan plaatsvinden. 
Het is flauwekul om te stellen dat het uitvoeringsplan een 1 op 1 vertaling is van de 
Kadernotitie. 
De Kadernotitie op zich biedt alle ruimte om meerdere uitvoeringsplannen te dragen. 
De raad moet uit alternatieven kunnen kiezen en niet alleen gevraagd worden in te 
stemmen met iets wat het college zelf voorstaat. 
De vraag of het noodzakelijk is om aan de gemeenschappelijke regeling mee te doen en 
zo ja, in hoeverre wij mee willen doen, komt nauwelijks aan bod. 
Er wordt geen aandacht geschonken aan het feit dat de raad kan weigeren in te stemmen 
met het aangaan van een gemeenschappelijke regeling vanwege het algemeen belang 
en daarbij bepaalt de raad zelf wat onder algemeen belang moet worden verstaan. Ik 
roep de raad op vast te houden aan de besluitvormende taak van de Raad, zowel 
inhoudelijk als procesmatig. 
 

6. Presentatie Politie Oost-Nederland m.b.t. Ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015-2018. 
 
Dhr. P. Van den Berg (unitchef politie Renkum-Wageningen) geeft een presentatie over 
de reorganisatie nav de nieuwe politiewet.  
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7. Presentatie Veiligheidsplan Gemeente Renkum 2014 
 
Dhr. B. Steenkamer geeft een presentatie over het Veiligheidsplan van de gemeente. 
Desgevraagd geeft de portefeuillehouder aan dat het geen verplichting meer is om de het 
Veiligheidsplan door de raad vast te laten stellen. Het Veiligheidsplan wordt elke 3 jaar 
geupdate. De portefeuillehouder koppelt de stand van zaken zeker 2 keer per jaar terug 
aan de raad. De resultaten m.b.t. de criminaliteitsbestrijding zijn heel positief in onze 
gemeente. Er wordt erg veel aandacht aan gegeven en dat werp z´n vruchten af. 
Er wordt toegezegd door dhr. Steenkamer dat periodiek criminaliteitscijfers gerapporteerd 
zullen worden. 
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8. Presentatie Project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie (DRO). 
 
Dhr. Joosten van de Brandweer geeft een presentatie over de richting die de GR waar de 
brandweer onder valt inslaat. De uiteindelijke besluitvorming ligt bij het bestuur van de 
GR. De raad wordt echter in de gelegenheid gesteld zijn gevoelens kenbaar te maken. 
Deze worden zoveel mogelijk meegenomen. 
Het bestuur maakt in principe de keuze voor een scenario, daar hoort een 
kwaliteitsniveau en een financieel plaatje bij. Uitgangspunt is dat in de hele regio 
hetzelfde kwaliteitsniveau blijft gelden. 
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9. Uitvoeringsplan Sociaal Domein: de kunst van samen werken in de gemeente 
Renkum; brief van het college van B&W van Renkum d.d. 8 juli 2014, 
inboekingsnummer: 130547 (Presentatie) 
 
(Woordvoerders: mw. De Vries, mw. Bondt, dhr. De Boer, dhr. Beekhuizen, dhr. 
Schoevaars, dhr. Van Lent) 
Er worden 3 ‘factsheets’ rondgedeeld. Deze worden aan de verslaglegging toegevoegd. 
 
Voorafgaand aan de presentatie ontstaat een discussie over het te volgen proces. De 
commissie heeft de behoefte te praten over het uitvoeringsplan. De stap van de 
Kadernota naar de verordeningen is te groot. De raad dient een stem te hebben in de 
wijze waarop de kaders in het beleid worden vertaald. Er bestaan o.a. twijfels over de 
invulling van de gebiedsteams. Het betreft ook de budgettaire bevoegdheid van de raad, 
het gaat over ca. 30 mln. van de begroting. 
 
Ordevoorstel mw. Bondt: Er komt een aparte avond om te praten over het beleid dat is 
verwoord in het uitvoeringsplan. 
Dit voorstel wordt gesteund door de fracties van de VVD en CDA. 
 
Wethouder Van den Berg geeft aan graag bereid te zijn op een extra avond over het 
uitvoeringsplan te praten. De raad kan alles meegeven ten behoeve van het 
uitvoeringsplan, maar het vaststellen van het plan is een collegebevoegdheid. 
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Voorzitter: Er wordt een volgende gelegenheid gevonden om in commissieverband over 
het uitvoeringsplan te praten. De opdracht aan het college is daarbij dat zij aan de 
commissie aangeven hoe ze het gat tussen de kadernota en de uitvoering willen vullen 
en hoe de raad hierin meegenomen zal worden. 
 

    
 

   

Uitgangspunten verordeningen

• Kadernota is vertrekpunt

• Wij volgen het VNG- stramien

• Een zo regelarme mogelijke aanpak

09-09-2014 4  
 

Jeugdwet

• Doel: Meer maatwerk, minder jeugdigen in zware trajecten

verantwoordelijkheid bij gemeente

dichter bij de burger moet leiden tot ontschotting, samenwerking vanuit 

een integrale aanpak

integrale aanpak vanuit intern gemeente en extern samenwerkende 

instellingen en

innovatie vanuit de zorg

09-09-2014 4    

Jeugdwet

• Beleidsvrijheid: versterken preventieve veld

• toegang via de gemeente

samenhangende netwerken

inzet van middelen, binnen de wettelijke kaders

kunnen kiezen welke inzet wanneer NODIG is, dus ook specialisten voor 

stellen juiste diagnose

09-09-2014 4  
 

Jeugdwet

• De raad: stelt de kaders

• verordening minimaal bureaucratisch maximaal regelarm

geeft het college opdracht tot uitvoering 

budget & verantwoording

09-09-2014 4    

Jeugdwet

• Het college:

• borgen van een zorgvuldig (uniform) proces (nadere regels)

• koopt zorg in (besluit Jeugdwet)

• geeft opdracht tot inregelen van processen

• communicatie inwoners

09-09-2014 4  
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Jeugdwet

• Uitvoering

• zorg dichterbij thuis organiseren

• doorontwikkeling samenhangende netwerken

• lokale afspraken met overige toegang (huisarts, jeugdarts etc.)

• afspraken over opschalen en afschalen

• inzet lokaal netwerk/regionaal netwerk

09-09-2014 4     
 

Participatiewet

• Doel:  Meer mensen aan het werk en inkomensondersteuning op maat

– Regionale werkgeversdienstverlening

– Introductie Kostendelersnorm 

– Verplichte tegenprestatie

– Aanscherping maatregelen

– Minder categoriale regelingen en meer maatwerk via bijzondere bijstand.

• Beleidsvrijheid

– Verdeling van middelen over doelgroepen

– Tegenprestatie (duur en activiteiten)

– Duur maatregel (arbeidsplicht) en hoogte (arbeidsplicht en misdragen jegens 

college). 

– Inkomensgrens voor bijzondere bijstand (110% is losgelaten).

– Duur ontheffing arbeidsplicht

– Hoogte en periodiciteit Studietoeslag 
09-09-2014 4    

• De raad: stelt nieuwe verordeningen vast:

– Verordening Tegenprestatie

– Verordening Loonkostensubsidie en Loonwaarde

– Verordening Studietoeslag

……en past bestaande verordeningen aan:

- Re-integratieverordening

- Maatregelenverordening en Afstemmingsverordening

- Verordening Langdurigheidstoeslag -> Individuele Inkomens Toeslag

- Alle overige verordeningen: WWB -> Participatiewet

09-09-2014 4

Participatiewet

    
 

• Het college: stelt nadere regels en uitvoeringsvoorschriften vast

- Voor het verlenen van de ontheffing voor arbeidsinschakeling en het leven van een 

tegenprestatie. 

- Verlaging norm vanwege ontbreken woonlasten en voor schoolverlaters.

- Beleidsregels opstellen voor verlening bijzondere bijstand.

• De uitvoering: transformeert

– Transparant en kenbaar (betere informatievoorziening aan burgers)

– In samenhang met andere decentralisaties

– Waar mogelijk: gebiedsgericht en in samenwerking met private partijen.

09-09-2014 4     
 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

• Doel: vraaggerichte maatschappelijke ondersteuning

– preventie voorop;

– flexibel op- en afschalen;

– in de eigen leefomgeving;

– integraal;

– minder regeldruk;

Gemeente:

– Zorgplicht; regiefunctie; financiële verantwoordelijkheid.

Inwoners/cliënten: 

– Recht een zorgvuldige behandeling 

09-09-2014 4    

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

• Beleidsvrijheid

– in versterking van de 0de lijn (preventieve veld);

– in toeleiding tot een algemene voorziening én/of maatwerkvoorziening;

– in lokale aanvullende afspraken maken op regionale inkoop van “AWBZ”-taken;

– in het faciliteren van een pgb: toereikend voor effectieve en kwalitatieve zorg;

– in het heffen van een eigen bijdrage en de vast te stellen hoogte daarvan;

– in de lokale afspraken voor cliëntondersteuning aanvullend aan RTA-MEE;

Beperkt door:

– overgangsrecht (1 jaar en 5 jaar)

– regionale samenwerkingsafspraken op inkoop van “AWBZ”-taken: zin.

– regionale afstemming zorgverzekeraar.

– korting vanuit het rijk.

– Maatschappelijk belang versus bedrijfsvoering.

09-09-2014 4  
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Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

• De raad (1)

– stelt periodiek plan [ kadernota “sociaal domein”] vast

– Stelt de verordening Wmo 2015 vast met daarin:

– Criteria voor een maatwerkvoorziening;

– De wijze van vaststelling van (de hoogte van) het persoonsgebonden budget;

– Kwaliteit van voorzieningen;

– Klachtafhandeling;

– Medezeggenschap cliënten & inspraak inwoners;

– Calamiteitenregeling;

– Regels over onrechtmatig gebruik;

– Op welke wijze de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers wordt geborgd.

09-09-2014 4    

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

• De raad (2)

– Kan in de verordening Wmo 2015 vaststellen:

– of er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage moet worden betaald;

– dat de eigen bijdrage voor verschillende voorzieningen verschillend kan zijn;

– dat korting kan worden gegeven op de eigen bijdragen voor een alg. vz.

– dat er regels over woningaanpassingen worden gesteld 

(woonvormen: beschermd wonen, verzorgd wonen, levensloopbestendig wonen);

– dat het college zorg draagt voor WTCG- + CER-compensatie. 

09-09-2014 4  
 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

• Het college

– draagt zorg voor het voorhanden zijn van algemene voorzieningen en 

maatwerkvoorzieningen;

– Stemt af met marktpartijen zoals de zorgverzekeraar reeds vanuit preventie;

– Zorgvuldige behandeling van de ondersteuningsvraag: kern Wmo 2015

– Toeleiding met afgestemde meer flexibele op- en afschaling

09-09-2014 4    

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

• De uitvoering

– Uitbouwen van huidige netwerken

– Dynamisch leerproces

– Adequate monitoring

– Integrale beleidsuitvoering

09-09-2014 4  
 
 

10. Aanpassing re-integratieverordening. 
 
Het voorstel gaat als sterstuk naar de raad. 

Het voorstel gaat 
als sterstuk naar 
de raad. 

11. Verslaglegging van de vergadering van de commissie Inwoners van 16 juni 2014. 
 
Conform vastgesteld. 

 

12.  Ingekomen stukken. 
a. MFC 3b4; brief van college van B&W van Renkum d.d. 24 juni 2014, 
 inboekingsnummer: 130231. 
b. Jaarstukken 2013 Permar WS. 
 
Geen opmerkingen. 

 

13. Sluiting. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.24 uur. 

 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Inwoners van 13 oktober 2014 
de commissiegriffier,      de voorzitter, 
 
mr. M. Smits-Jansen      P. Minderhoud 


