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Aanwezig: Dhr. E.J. Schoevaars (RZS), mw. J. Derksen (RZS), mw. E.L. Vink (GL), mw. C.B. de Roo (GL), 

dhr. G. Beekhuizen (PvdA), mw. E. de Vries (PvdA), mw. O. Nolet (D66), mw. D. Bondt (D66), 

mw. C.D. Gerritsen-van Bentem (GB), dhr. C.T.A. Mali (GB), dhr. T. Modderkolk (PRD), dhr. 

T.H.J. Bartels (PRD), dhr. H.H. Valkhof (CDA), dhr. P. van der Pas (CDA), dhr. C. van de Rest 

(VVD), dhr. T.A. de Boer (VVD).  

 

Voorzitter: dhr. P. Minderhoud 

Commissiegriffier: mw. mr. M. Smits-Jansen 

Portefeuillehouders: dhr. J. Verstand, mw. H.J. van den Berg 

 

 OPMERKINGEN BESLUIT 

1. Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen. 
 

De voorzitter opent de vergadering om 19.33 uur. 
 
Dhr. Hoge is afwezig in verband met de geboorte van zijn zoon Siebe op 10 mei jl. De 
voorzitter feliciteert de familie Hoge namens de Commissie. 
 

 

2. Burgerspreekrecht. 
 
Er hebben zich geen burgers aangemeld. 
 

 

3. Actieve informatieplicht collegeleden. 
 
Wethouder Van den Berg 
Er staan 2 punten op de agenda die mogelijk als een overval gekomen zijn. Bepaalde 
wetgeving is echter pas recent door de wetgever vastgesteld en dit heeft tot gevolg dat er 
voor 1 januari 2015 beslissingen genomen moeten zijn. Er ligt nu een visiedocument 
waar de raad nog niet veel input voor heeft gegeven. Dit college hecht erg aan het 
samenspel tussen raad en college. Er is, mede daarom, op maandag 19 mei a.s. een 
bijeenkomst gepland om hier nog verder over te praten. Iedereen wordt dan up to date 
gebracht qua informatie over het sociale domein en de decentralisaties. U wordt 
bijgepraat over wat de stand van zaken is, landelijk, regionaal en hier in huis. Het is een 
aftrap voor de komende 4 jaar. 
Er komt een aparte afdeling op de site over de decentralisaties. Hier komen in ieder geval 
alle stukken die er tot nu toe zijn (o.a. raadsbrieven). 
In het najaar komt er een voorstel aan de hand van de modelverordening VNG om te 
praten over de kaders. Als de modelverordening past, is dat een goede aanwijzing voor 
de kant waar we op moeten gaan. Het wordt echter een uitgangspunt, de raad kan ook 
een andere richting geven. Het wordt niet de bedoeling om die verordening dan op 
detailniveau te gaan bespreken, maar het kan wel als uitgangspunt dienen voor het 
bepalen van de Renkumse maat. 
Als er dingen leven over bv communicatie horen wij dat graag, dan kan e.e.a. nog 
meegenomen worden voor volgende week. Er komt erg veel informatie beschikbaar en 
we kunnen niet overal een informatieavond voor organiseren. Wellicht kan de raad 
meedenken over de manier die we moeten kiezen om aangesloten te blijven bij elkaar. 
Er resten nog amper 6 maanden. E.e.a. is niet alleen afhankelijk van de raad, maar ook 
van de regio. De raad krijgt een planning. Deze wordt maandag doorgenomen.  
 
Wethouder Verstand 
Bij de besluitvorming m.b.t. mfc is de raad opgedragen per amendement om voor 1 juni 
met onderzoek te komen over hoe een volwaardige bibliotheek in Renkum behouden kan 
blijven. In het coalitieakkoord is opgenomen dat ook onderzocht moet worden of dit is te 
bundelen met een cluster zorg en welzijn. Hierdoor laat de uitkomst iets langer op zich 
wachten en zal het resultaat in september naar de raad komen. Dit betekent niet dat het 
proces van het MFC vertraagd wordt. De verdere ontwikkeling gaat gewoon door. 
 

 

4. Rondvraag. 
 
Geen vragen. 
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5. Regiovisie aanpak huiselijk geweld. 
 
Woordvoerders: dhr. Mali (GB), mw. Bondt (D66), mw. Vink (GL), mw. De Vries (PvdA), 
dhr. De Boer (VVD), dhr. Valkhof (CDA), dhr. Schoevaars (RZS) en dhr. Bartels (PRD). 
 
Alle fracties spreken waardering uit voor het visiedocument en kunnen zich hier 
grotendeels in vinden. Aanvullende worden de volgende opmerkingen gemaakt/vragen 
gesteld: 
- Hoe gaan we de transformaties bereiken? (GB) 
- Een meldpunt moet helder en eenvoudig geregeld worden. (GB) 
- Financieel: is het verstandig een budget toe te kennen aan zo’n specifiek onderdeel, 

moet het niet integraal zijn? Door integraal te werken kan wellicht het budget voor dit 
onderdeel juist gehaald worden. (GB) 

- Paragraaf 3.3 is een samenhangend onderdeel. Dit zou ook nu vastgesteld moeten 
worden. (D66, VVD, RZS) 

- Inzet op goede voorlichting heeft geholpen blijkt uit de cijfers. Er zijn regio’s waar 
gewerkt wordt aan de hand van 1 risicotaxatie instrument. Die risicotaxatie is de basis 
voor een advies. Hoe gaan wij dat hier doen? 

- Onder de wet meldcode valt ook oudermishandeling. In het stuk wordt daar te weinig 
op ingegaan. (D66, GL, RZS) 

- De HAN heeft een e-learning-module ontwikkeld voor professionals. Blijkt een 
effectief middel in de preventie bij oudermishandeling. Wethouder zou dit bekend 
moeten maken bij zorginstellingen. De e-learning vindt a.s. donderdag 12.30 -15.30 
uur plaats. (D66) 

- Alle gegevens zijn ook gericht op kinderen. In de toekomst dient dit ook voor ouderen 
bijgehouden te worden (D66). 

- Communicatie moet een groot aandachtspunt zijn. Kan er op de gemeentesite een 
link geplaatst worden m.b.t. het meldpunt. (D66, PRD) 

- Er is een pestprotocol op scholen. Kan de wethouder stimuleren dat ook ingegaan 
wordt op kindermishandeling, eerwraak, e.d. (D66) 

- Wordt de jongeren ook zelf iets gevraagd? Er zijn nu nog alleen maar topdown 
middelen ingezet. Hoe effectief is de gekozen aanpak? Zit deze gemeente onder het 
landelijk gemiddelde? (GL) 

- Een nadeel van brede screening is bijvangst, maar hoe voorkom je doorslaan en 
wantrouwen tegen ouders? (GL) 

- Privacy ontbreekt in het stuk. Is het voldoende geborgd? (GL) 
- Is de gemeente klaar is voor de uitvoering van de regiovisie. Is er wel voldoende 

geëxperimenteerd met de wijkteams om op 1 januari 2015 klaar te zijn? (PvdA) 
- Wordt de raad regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering, b.v. 

door middel van een jaarlijkse rapportage? (PvdA, CDA, RZS) 
- Op welke manier wordt getoetst of huiselijk geweld op de juiste manier wordt 

aangepakt? (PvdA) 
- Specifieke deskundigheid, hoe wordt hier vorm aan gegeven en hoe opgeleid en door 

wie? (VVD) 
- Meldpunt mishandeling. Hoe ver staat het hiermee, wanneer gaat het van start? 
- Veiligheidshuis (Moviera), wat is de stand van zaken? (VVD) 
- Hoe vindt de selectie van maatschappelijke partners plaats? (VVD) 
- Budgetten worden verlaagd, gevolgen voor de regio staan in de visie, wat echter voor 

Renkum? Is de reservering van € 150.000,- voldoende voor de realisering van de 
genoemde speerpunten? (VVD, RZS) 

- Zijn er nadelen aan de verbondenheid aan Movera? Is risicospreiding niet wenselijk? 
(VVD) 

- De kosten moeten wel prioriteit hebben, naast de beste hulp. Welke kaders zijn 
bepalend? (CDA) 

- Is er door de nieuwe regelgeving (decentralisaties) een beperking van de 
beleidsruimte? In hoeverre is er sprake van een beleidsarme uitvoering? (RZS) 

- Manier waarop uitvoering wordt gegeven aan de visie is van belang. Wat zijn 
specifiek de Renkumse problemen? Past dit binnen het budget? Specifieke 
problemen kunnen het budget overschrijden. (PRD) 

- Speciale aandacht voor eerwraak. Er zijn problemen op dit gebied in Renkum. (PRD) 
- De financiële middelen worden teruggebracht. Dit kan tot frictie leiden. (PRD) 

Het voorstel gaat 
als sterstuk naar 
de raad met de 
toezegging van het 
college dat ook 
paragraaf 3.3. 
wordt uitgevoerd. 
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Wethouder Van den Berg: Het college deelt de zorg over ouderen en eerwraak. De druk 
op de ketel was vooral ingegeven vanuit de transitie in de jeugdzorg. De wettelijke 
verplichting om dit te regelen kwam nl. voort uit de jeugdzorg. Een aantal zaken voor de 
uitvoering moeten nog ingeregeld worden. Eerder werd e.e.a. geregeld/betaald door de 
provincie. Een deel ook door Moviera, dat werd betaald door de centrumgemeente 
(Arnhem). Dit gaat veranderen, het komt nu allemaal (ook het budget) naar de gemeente. 
We willen het maandag graag hebben over de hoe-vraag. Daar kunt u maandag uw 
ideeën over kwijt. We moeten echter eerst deze visie vaststellen.  
Het vaststellen van 3.3. kan middels een amendement. Het college kan zich daar in 
vinden.  
De financiën moeten nog verder vorm krijgen. De inzet van bezuiniging en vermindering 
van bedden wordt ingezet door Arnhem. Niet speciaal door Renkum. De organisaties 
kunnen hier een realistische inschatting maken. Er komt geen tekort. De wens is dat 
e.e.a. zal afnemen omdat de preventie beter wordt. Het moet zich uiteraard ontwikkelen. 
De raad moet de stand van zaken regelmatig teruggekoppeld krijgen.  
De wethouder zegt toe dat de raad regelmatig gerapporteerd krijgt, Inhoudelijk en 
financieel wat de stand van zaken is. Evenals de verhouding budget en prestatie. De 
uiteindelijke vorm zal ook nog worden voorgelegd aan de raad. Dit kan een onderdeel zijn 
van een groter geheel, maar het zal in ieder geval herkenbaar zijn. Er komen ook cijfers 
voor de ouderen in de rapportage. 
Bijvangst is een terechte zorg. De angst daarvoor is reëel. Hoe maak je verbinding 
zonder de privacy aan te tasten? Dat geldt voor alle decentralisatie vraagstukken. Dit is 
een landelijk probleem. Dit komt nog terug naar de raad. 
Opleiding gebeurt in de breedte. Er wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van 
deskundigen die er al jaren zitten. Sommige zaken moeten nog extra worden bevorderd, 
zoals b.v. ouderenmishandeling. E-learning is goede optie daarbij, maar niet aan het 
college om op te brengen.  
Veiligheidshuis. Het is een wettelijke plicht om hierbij aangesloten te blijven. De lokale 
maat kunnen we blijven bepalen, niet alles wordt regionaal bepaald.  
We zijn aangesloten bij het Veiligheidshuis Ede, er was toen nog geen Veiligheidshuis in 
Arnhem. Ze gaan nu allebei ander prioriteiten stellen. We kunnen dan dus nog te maken 
krijgen met 2 regio’s. Het is een landelijk opgelegde indeling, daar kunnen we dus niet 
veel aan veranderen. 
Kostenbesparing is niet het hoogste doel. We staan voor goede hulp en zorg, dicht bij 
mensen. We hebben echter wel te maken met een centrumgemeente die ruim in zijn jas 
heeft gezeten en nu een oplossing zoekt voor de korting op het budget en bedden. We 
willen ervoor waken dat we gekort worden om de Arnhemse tekorten op te lossen. 
De intentie van het college is om de Renkumse maat te hanteren. De raad stelt daarvoor 
de kaders, het college voert ze uit. Aandachtspunten hoort het college graag van de raad. 
Bij de uitvoeringsplannen zal serieus gekeken worden naar alle instrumenten, ook naar 
het risicotaxatie-instrument. 
Privacy komt maandag a.s. ook aan de orde. Alle fracties kunnen er dan i.d.d. wat over 
zeggen. 
Selectie partners: Het wordt in het bredere sociale domein opgepakt. Het hangt af van 
wat de raad wil bij de keuze voor aanbestedingsmodellen. 
Voor oudermishandeling, komt er een Renkums voorstel van college om dit op de e.o.a. 
manier te borgen. Er wordt uitgezocht of dit met innovatiegelden kan. 
Het college zegt toe dat ook paragraaf 3.3. wordt overgenomen.  
 
Voorzitter: Het voorstel gaat als sterstuk naar de raad met de toezegging van het college 
dat ook paragraaf 3.3. wordt uitgevoerd. 
 

6. Verordening Leerlingenvervoer. 
 
Woordvoerders: dhr. Beekhuizen (PvdA), mw. Vink (GL), mw. Nolet (D66), mw. Gerritsen 
(GB), dhr. Modderkolk (PRD), mw. Derksen (RZS), dhr. Van der Pas (CDA), dhr. De Boer 
(VVD). 
 
Alle fracties kunnen zich vinden in het voorstel. De fracties van Groen Links en de VVD 
hebben aanvullende vragen: 

Het voorstel gaat 
als sterstuk naar 
de raad. 
 
De wethouder zal 
nog een schriftelijk 
toelichting geven 
op het 
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Klanttevredenheidsonderzoek, wanneer staat dit gepland en wat gebeurt met de 
resultaten? 
Het blijkt onduidelijk waar de klachten terecht komen? Is er een plan om dit proces te 
verbeteren? 
Welke klimaateisen zijn gesteld aan het vervoer? 
Passendonderwijs, leerlingen kunnen van school wisselen is hier al rekening mee 
gehouden in het budget? 
Is het mogelijk om artikel 3 lid 2 zodanig te wijzigen dat de keuze voor een zelfde soort 
school op een verdere afstand alleen bij serieuze onderbouwing mogelijk is? 
 
De fractie van de PRD heeft technische vragen beantwoord gekregen die aan de griffie 
ter verspreiding gestuurd zullen worden. 
 
Wethouder Verstand: Er wordt nog gekeken naar de uitvoering van het 
klanttevredenheidsonderzoek. Ook naar de begroting ervan. Het klachtenproces is 
opgenomen in de aanbesteding. Er is ook veel contact met de doelgroep, dus daar komt 
de nodige input vandaan. Klimaateisen zijn in aanbesteding opgenomen. 
De wethouder zal nog een schriftelijk toelichting geven op het 
klanttevredenheidsonderzoek, de klachtenregeling en de exacte eisen voor schoon 
vervoer. 
Passend onderwijs, er worden geen verschuivingen verwacht.  
Het artikel heeft 3 lid 2 is het gevolg van de denominatie: ouders hebben het recht om 
een keuze te maken. Het vervoer moet je als gemeente regelen. 
 
Het voorstel kan als sterstuk naar de raad. 
 

klanttevredenheids
onderzoek, de 
klachtenregeling 
en de exacte eisen 
voor schoon 
vervoer. 
 

7. Verslaglegging van de vergadering van gecombineerde commissie 
Inwoners/Leefomgeving van 11 februari 2014. 
 
Er zijn geen opmerkingen ontvangen. Hert verslag wordt vastgesteld. 

Vastgesteld 

8. Ingekomen stukken commissie Inwoners. 
a.  Regiozaken. 
b.  Permar; raadsinformatiebrief februari 2014. 
c.  Permar; raadsinformatiebrief maart 2014. 
d. Regionale afspraken functies Bureau Jeugdzorg Gelderland; brief van het college 
 van B&W van Renkum d.d. 4 maart 2014, inboekingsnummer 127819. 
e.  Transformatieagenda Jeugd Regio Arnhem; brief van het college van B&W van 
 Renkum d.d. 27 maart 2014, inboekingsnummer 128421. 
f.  Sturing sociaal domein regionale taken; brief van het college van B&W van 
 Renkum d.d. 2 april 2014, inboekingsnummer 128594. 
g.  Jaarverslag 2013 van de Wmo-adviesraad. 
 
Woordvoerders: dhr. Schoevaars (RZS), dhr. Van der Pas (CDA), mw. Bondt (D66) en 
dhr. De Boer (VVD). 
 
De fracties verzoeken de stukken van punt 8d, e, en f te agenderen voor de 
commissievergadering van juni.  
 
Voorzitter neemt dit mee naar de agendacie. 
 

 

9. Ingekomen stukken commissie Leefomgeving. 
a.  Regiozaken. 
b.  Dennenkamp Munninghofflaan motie raad 26 februari 2014; brief van het college 
 van B&W van Renkum d.d. 31 maart 2014, inboekingsnummer 128495. 
c.  CO2-analyse; brief van het college van B&W van Renkum d.d. 1 april 2014, 
 inboekingsnummer 128411.  
 
Van de Pas (CDA): Ten aanzien van punt 9c. De CO2-analyse en footprint heeft erg lang 
op zich laten wachten. Wanneer is de genoemde roadmap beschikbaar? Gelet op de 
ervaring is dit een zorg.  
Ten aanzien van punt 9b: Is er al vervolgoverleg geweest? Wat is de uitkomst? O.a. 

De vraag over 
CO2 wordt 
schriftelijk 
beantwoord omdat 
de betreffende 
wethouder er niet 
is. 
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benieuwd naar de reactie van Vivare? 
 
Dhr. Beekhuizen ten aanzien van punt 9b: Hoe is omgegaan met het managen van 
verwachtingen en wanneer moet de raad een uitspraak doen over de budgetkwestie? 
 
Voorzitter: De vraag over CO2 wordt schriftelijk beantwoord omdat de betreffende 
wethouder er niet is. 
 
Wethouder Verstand: Er is overleg geweest over de Munninghofflaan, meerdere keren al. 
Vivare heeft een aantal alternatieven uitgewerkt. Daar zijn opmerkingen opgekomen. 
Deze worden verder belicht. De reactie komt in een raadsbrief half juni. De raad moet 
vervolgens beslissen of er geld voor over is. Dit is ook op deze wijze aangegeven aan de 
bewoners. 
De opdracht was om de raad te informeren over verschillende opties. Daarbij komt ook 
een advies van het college.  
Als we een voorstel moeten maken wordt het pas september. 
 

10. Sluiting. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.39 uur. 

 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Inwoners van 16 juni 2014 
de commissiegriffier,      de voorzitter, 
 
mr. M. Smits-Jansen      P. Minderhoud 


