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Aanwezig: mw. J. Derksen (RZS), mw. E.L. Vink (GL), mw. C.B. de Roo (GL), dhr. G. Beekhuizen (PvdA), 
dhr. T.T.M.G. Erkens (PvdA), mw. D. Bondt (D66), dhr. A. van Hees (GB), dhr. C.T.A. Mali (GB), 
dhr. T. Modderkolk (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: Verstand, Ruwhof, Van den Berg
Inspreker(s): Mw. Osta, dhr. Vissers, dhr. Eppenga

Hetgeen dat uitgesproken is in de commissie Inwoners  is na te luisteren op www.renkum.nl onder raadsuitzendingen.

1. Opening, vaststelling volgorde en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2. Burgerspreekrecht.

Mw. S. Osta spreekt in namens de actiegroep ‘Open de Poort’:
Graag vragen wij, actiegroep “Open de Poort!” uw aandacht voor het volgende:
In Doorwerth is grote onrust ontstaan onder de gebruikers en de bewoners van onze dorpen over het 
buurthuis De Poort van Doorwerth.
Solidez heeft aangekondigd dat De Poort van Doorwerth per 1 januari a.s. gesloten wordt omdat zij 40% 
minder subsidie gaat ontvangen in 2016 en derhalve niet langer in staat zal zijn om De Poort van Doorwerth 
open te houden.
Daarnaast staat in een schrijven van Solidez van 4 september jl. dat de gemeente het in stand houden van 
een basisvoorziening als een dorpshuis niet meer nodig vindt.
Daar zijn wij, actiegroep Open de Poort! het niet mee eens.
De Poort van Doorwerth heeft een belangrijke inloopfunctie voor jongeren zowel als voor ouderen en is een 
centrale ontmoetingsplek waar veel mensen regelmatig met elkaar een praatje maken. De oneliner “wij 
investeren niet meer in stenen, maar in activiteiten” lijkt op het eerste gezicht terecht, maar is dat in genen 
dele. Immers activiteiten zullen toch in een gebouw c.q. ruimte moeten plaatsvinden en waar in Doorwerth is of 
zijn geschikte ruimten te vinden om de activiteiten die nu plaats vinden in De Poort van Doorwerth voort te 
zetten. Activiteiten die nu in De Poort van Doorwerth worden georganiseerd zijn o.a. : Inloop iedere dag zowel 
s‘morgens als s’middags; Biljarten iedere dag vrije inloop; Iedere maandagmiddag sjoelen; Handwerken 1x per 
14 dagen op dinsdagochtend; Iedere woensdagmiddag klaverjassen; Iedere donderdagmiddag digitaal 
vragenuurtje; Bingo elke 2e donderdag van de maand; Creatieve naaigroepen breicafé op woensdagochtend; 
Jongeren huiskamer voor jongeren van 14 tot 24 jaar elke donderdag en vrijdagavond; Conversatiegroep en 
kinderopvang op maandagmiddag voor deelnemers aan de conversatiegroep; Iedere maandag- en 
woensdagmiddag is de bibliotheek open; Om de twee weken tieneractiviteiten/ meidengroep voor meisjes van 
12 tot 14 jaar; 1x in de week op wo. middag kinderactiviteit; Twee maal per week dineren voor 55+; 
Voorleesuurtje 2 tot 4j.; Iedere laatste zondag van de maand Op Zondag Open met een cultureel programma 
voor jong en oud; Internetcafé`; Incidenteel/ diners/ en lunch  tijdens en rondom feestdagen; NL. Doet; 
Burendag; Themadag in de vakantie voor kinderen; Bazaar; High tea`s; Recepties; Nieuwjaarsborrel voor 
inwoners; 
Verder worden er cursussen gegeven voor 55 plussers: Hatha yoga; Gymnastiek; Tai Chi; Cursus Frans voor 
gevorderden.
Naast deze vaste activiteiten wordt De Poort van Doorwerth ook nog door tal van anderen gebruikt voor hun 
activiteiten c.q. vergaderingen: Praktijkondersteuning van de huisartsenpraktijk; Bewonersvereniging Rozaka; 
Vereniging van Eigenaars Kapelleboom-laag; Vereniging van Eigenaars Kapelleboom-hoog; Vereniging van 
Eigenaars de Zalmen; Rechtswinkel; RIBW; Kerngroep Centrumplan; Steunpunt overleg; Brede werkgroep 
Centrumplan; Inwoners bijeenkomsten Centrumplan; Netwerkbijeenkomsten; Bewonersvereniging Mozartflat; 
Huisartsenoverleg; Vereniging van eigenaren Tussen de Lanen; Budgetkring; Internet café; Lang leve de 
kunst; Bibliotheek; Verkiezingen; Kinderopvang; Onderwijs/ school klassen halen boeken en gaan naar 
themagerichte activiteiten; Dorpsplatform; Voorlichtingsbijeenkomsten Gemeente Renkum; Buurtbemiddeling; 
Maatschappelijk werk; Steunpunt vrijwillige hulp; Besloten kaartclub; Besloten biljartclub
Wij, inwoners van Doorwerth en Heveadorp en gebruikers van de Poort van Doorwerth zouden graag 
professionele ondersteuning voor leiding en huisvesting van de gemeente willen ontvangen om onze geliefde 
Poort van Doorwerth te behoeden voor sluiting zodat wij per 1 januari 2016 de deuren gewoon mogen openen. 

http://www.renkum.nl/
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Dit omdat er in onze ogen geen alternatief in Doorwerth te vinden is voor alle bovenstaande activiteiten. 
In Oosterbeek wordt gewerkt aan het gebouw “de Klipper” waar de welzijnsactiviteiten in de toekomst voor de 
Oosterbeekse inwoners kunnen worden georganiseerd.
In Renkum komt het Multi Functioneel Centrum waar in de toekomst de welzijnsactiviteiten van het dorpshuis 
De Hucht kunnen plaatsvinden maar Doorwerth zal verstoken blijven van een centraal gebouw als 
ontmoetingsplek met activiteiten voor hun bewoners.
Wij vragen ons af of de verantwoordelijke wethouder en de raadsleden van de diverse fracties voldoende en 
indringend met de gebruikers van de Poort van Doorwerth hebben gesproken over de situatie als de Poort van 
Doorwerth niet meer beschikbaar is voor de bovengenoemde activiteiten.
Wij hopen dat het college en de raad bijtijds bij zinnen komt en alles in het werk zal stellen om het onzalige 
idee de Poort van Doorwerth te onttrekken aan de huidige gebruikers en bewoners, zal laten varen.
Derhalve stellen wij u 17 oktober a.s. in de gelegenheid om de vragen van bewoners te beantwoorden in de 
Poort van Doorwerth.
Namens de inwoners en de gebruikers van de Poort van Doorwerth: Actiegroep “Open de Poort!”

Mw. Bondt geeft aan weldegelijk gesproken te hebben met de bewoners. Er is ingesproken bij de 
raadsvergadering. De wethouder heeft aangegeven naar een oplossing te zoeken. De dominee van de 
ontmoetingskerk heeft aangegeven ook een rol in de oplossing te kunnen spelen.

Dhr. Beekhuizen geeft aan het gevoel te hebben dat mw. Bondt meer weet dan de andere commissieleden en 
betreurt het dat dit op deze manier wordt besproken.

Mw. Pols vraagt wanneer de bijeenkomst op 17 oktober begint.
Dit is de dag van de inwoner van Renkum, die begint om 10.00 uur. Het programma is nog niet bekend.

Dhr. Vissers spreekt in over de beoogde stopzetting van de subsidie voor de Bezoek en Opvangservice van  
dementerende bejaarden:  Mijn  naam is  Leo  Vissers  en  woon mijn  hele  leven  in  de  gemeente  Renkum. 
Vanavond spreek ik spreek hier ook namens mijn vrouw. Zij is coördinator Bezoek en Opvang Service en 
coördinator  Vrijwillige  Palliatieve  Terminale  Zorg.  Ik  spreek  hier  niet  namens  Solidez.  Voor  u  staat  een 
bezorgde, verontruste burger. Waarom?
Stel u voor. U bent al wat ouder en u woont samen met uw echtgenoot. Dan begint op een dag uw partner  
verschijnselen  te  tonen  van  dementie  of  nog  erger  Alzheimer,  een  ernstige  vorm  van  dementie.  Op  dat 
moment wordt u mantelzorger. Deze ziekte is onomkeerbaar en ontwikkelt zich vaak progressief. Dat betekent 
dat de belasting van u als mantelzorger steeds groter en zwaarder wordt. Er komt een tijd dat u 24 uur per dag 
en 7 dagen per week mantelzorger bent. Er komt een tijd dat u uw partner geen seconde meer alleen laten. U 
kunt geen boodschap meer doen of een familielid of  kennis meer bezoeken. Het gevolg is (en dat  is de  
praktijk) dat u als mantelzorger overbelast raakt, een “burn out” krijgt of lichamelijk of geestelijk ziek wordt 
waardoor uw partner moet worden opgenomen in verpleegtehuis. 

Gelukkig heeft de gemeente Renkum dit probleem onderkend en is ongeveer 10 jaar geleden de Bezoek en 
Opvang  Service  gaan  subsidiëren.  De  BOS  is  een  dienst  waarbij  een  betaalde  coördinator  een  groep 
vrijwilligers  om zich  heen verzameld heeft,  die  ingezet  kunnen worden bij  overbelaste  mantelzorgers.  De 
vrijwilliger geeft de mantelzorger de kans om één (soms twee) keer per week die onaf latende zorg een paar 
uur te vergeten en zich te ‘resetten’ voor de volgende zorgweek. De mantelzorger kan dan eindelijk weer eens  
de deur uit naar een winkel, familielid, kennis, museum of eens lekker een kopje koffie drinken op een terras. 
En dat met een gerust hart omdat de vrijwilliger met kennis en ervaring uw partner opvangt. De Bezoek en 
Opvang Service is de afgelopen jaren zeer succesvol geweest. Het aantal inzetten is flink toegenomen (in  
2014 50 inzetten) en de groep van vrijwilligers is gegroeid naar 30 enthousiaste mensen. Door de vergrijzing 
en de wens om zo lang mogelijk in eigen huis te blijven wonen zal de zorgvraag de komende jaren alleen 
maar toenemen en dus ook de vraag naar mantelzorgondersteuning door vrijwilligers.
Wat is nu de situatie per 1-1-2016. In het uitvoeringsplan mantelzorg 2015-2018 van de gemeente Renkum 
staat op blz. 6 duidelijk beschreven: “Per 1-1-2016 zal de gemeentelijke subsidie voor het mantelzorgpunt, de 
Bezoek en Opvang Service  en de Vrijwillige  Palliatieve Terminale  Zorg worden gestopt.  Er  zal  naast  het  
vernieuwen van de mantelzorg-ondersteuning ook zorg worden gedragen voor de benodigde continuïteit van  
de  mantelzorgondersteuning  voor  de  inwoners  die  het  betreft”  en  op  blz.  9  staat  dat  respijtzorg  een 
uitvoerende taak van de gemeente is, maar dat op dit moment nog geen zicht is wat de mogelijkheden voor  
respijtzorg in de gemeente zijn. Duidelijk is in ieder geval dat de subsidie voor de BOS per 1-1-2016 wordt  
gestopt.  Dat betekent dat  de coördinator haar werkzaamheden zal  moeten stoppen. Zeker is dat ook het  
aantal vrijwilligers af zal nemen. Met andere woorden vanaf 1-1-2016 is de BOS opgeheven, de expertise gaat 
verloren en worden overbelaste mantelzorgers in de kou gezet. Wie gaat dan die mantelzorger ondersteunen.  
Dat is ook de vraag die ik afgelopen woensdag heb gesteld na afloop van de raadsvergadering aan enkele 
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raadsleden. Het antwoord daarop was, dat mijn zorg en verontrusting gedeeld werd en dat zij het vermoeden 
hadden dat dit probleem wel op andere wijze ingevuld zal gaan worden (let op de woordkeuze). Op mijn vraag 
“hoe” moesten zij het antwoord schuldig blijven.
Beste commissieleden, laten wij een succesvolle dienst aan de burger die zijn nut heeft bewezen en waarmee 
voor  de  gemeenschap  ook  geld  bespaard  wordt,  omdat  mensen  langer  in  hun  thuissituatie  kunnen 
functioneren, laten wij deze BOS tot de grond toe afbreken? Of geven wij de BOS een doorstart in welke vorm 
dan ook en onder welke vlag dan ook.
Ik vind de afbraak van de BOS zeer onverstandig en sociaal onaanvaardbaar. Graag zou ik zien dat politieke 
partijen in de gemeente Renkum zich hiervoor willen inzetten, ook de coalitie-partners en besluiten hierover 
willen heroverwegen.

Dhr. Eppenga spreekt teven in over de beoogde stopzetting van de subsidie voor de Bezoek en 
Opvangservice van dementerende bejaarden. 
Mijn naam is Rombout Eppenga, vrijwilliger bij de Bezoek en Oppas Service (BOS). Ik onderschrijf hetgeen de 
heer Vissers heeft gezegd en wil daar op aansluiten met het volgende:

Mijn woonplaats Renkum heb ik 10 jaar onderbroken voor de Achterhoek, waar ik vrijwilliger was bij de 
‘Stichting Vrijwillige Zorgverlening Oost-Achterhoek’, een met BOS vergelijkbare instantie met 160 vrijwilligers. 
Daar was ik, naast het hebben van een eigen cliënt, coördinator van een kleine 30 vrijwilligers en even zoveel 
cliënten in de gemeente Aalten.
Als coördinator ga je bij hulpvragers thuis langs om hun vraag te beoordelen en zoekt dan daarbij de juiste 
vrijwilliger.
Ik mag mij dus ervaringsdeskundige noemen als ik het heb over ‘verborgen ellende achter voordeuren’. 
Mensen vragen zeer laat om hulp, soms te laat. Dat is begrijpelijk, want je haalt een wildvreemde in je 
privéleven, waar soms zeer intieme handelingen nodig zijn. Dan mag je gelukkig vanuit jouw organisatie de 
cliënt verzekeren dat de vrijwilliger kennis van zaken en geheimhoudingsplicht heeft.

Hierna een korte gelijkenis. Niet uit de Bijbel, maar even duidelijk, denk ik.
In het land ‘Anonymia’ had de regering een ruim duizend kilometer lange spoorlijn aangelegd tussen het rijke 
Westen en het arme Oosten. Daarover reed wekelijks een trein met belangeloze medisch specialisten om de 
mensen in het Oosten zorg te bieden in hun eigen dorpsgemeenschappen. De regering moest slechts zorgen 
voor de machinist en wat dieselolie.
Dat ging jarenlang goed, totdat ergens halverwege de spoorlijn, het dorpshoofd van Mukner wat ijzer nodig 
had. Hij zei: “Met zo’n lange spoorlijn zullen ze wel niet merken dat we één zo’n héél klein stukje rail even 
lenen”. Als we het de volgende maand niet meer nodig hebben, leggen we die rail wel weer terug”.
Nou ja, simpel dus….: De wékelijkse trein ontspoorde! De machinist dood, vele medici  gewond of 
getraumatiseerd en de trein ‘total-loss’: Een zorgvuldig opgebouwde organisatie was verwoest.
Na enige tijd kwamen de aan hun lot overgelaten, patiënten langs de spoorlijn aan bij Mukner en zagen het 
ontbrekend stukje rail. Het dorpshoofd werd daarop aangesproken en genoodzaakt kostbare ziekenhuizen te 
bouwen met duur medisch personeel.

Commissieleden,
Draai de naam van het hiervoor genoemde dorpje eens om en begrijp dan dat dit verhaal zich hier op 1 januari 
2016 zal herhalen, mits………. vult u zelf maar in.

De humanitaire, sociale betekenis van hulp door vrijwilligers behoeft geen betoog. Maar het voorkomt vaak 
ook de noodzaak van dure professionele hulp of verkort de tijdsduur daarvan.
Het onderschatten van het werk van vrijwilligers voor zorgvragers is derhalve ‘diefstal uit eigen portemonnee’.

Van u, als vertegenwoordigers van de Renkumse gemeenschap mag verwacht worden dat u ook de belangen 
behartigt van de zorgvragende inwoners.
Een wegvallen of tijdelijk onderbreken van de werkzaamheden van BOS betekent een verloren gaan van haar 
gedurende lange tijd opgebouwde expertise en menskracht.
Daarom verzoek ik u, met klem, te bevorderen dat de BOS haar werk onverminderd kan voortzetten.
‘Laat dat stukje rail met rust’, zorg dat ‘de trein kan blijven rijden’!

3. Informatieplicht collegeleden.

Wethouder Van den Berg:
- De brand in Doorwerth heeft geleid tot inzet van de gemeente. Uit gesprekken met de bewoners zijn 

punten gekomen waar de afdeling ROM actie op kan ondernemen.
- Er is een gesprek met huisartsen geweest over mensen met een licht verstandelijke beperking. Er is 
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afgesproken dat zal worden gekeken naar de inzet van een praktijkassistent voor jeugd. Vooral om te 
voorkomen dat kinderen naar zwaardere zorg gaan.

- De eerste cijfers komen nu binnen. Er zijn minder uitstromen naar zwaardere zorg. Er is 2 keer een 
uitzet naar een pleeggezin voorkomen.

- Komend jaar wordt gekeken of living lap kan worden ingezet in onze gemeente.
- Inkoop voor jeugd en wmo is nagenoeg afgerond. Er zijn ook veel kleinere partijen gecontracteerd.
- WeHelpen is bezig. Er zijn allerlei bijeenkomsten met organisaties. Er zijn voldoende partijen om te 

starten.
- De bovenregionale inkoop loopt nog niet heel goed. Arnhem is op de rem gestaan. Er werd bijna 

gecontracteerd naar aanleiding van geprognotiseerde cijfers. Dat zou een budgetoverschrijding tot 
gevolg hebben. Er is nu een tussenstap ingelast. Het moet gebaseerd zijn op echte cijfers en niet op 
aannames.

- Zelfredzaamheidscoaches.er stond een klein artikel in de krant over. Dat heeft geleid tot een groot 
aantal open sollicitaties. Bijzonder.

- Het netwerk begint ook te werken op ander manier. Iemand uit vervuilde omgeving is weer helemaal 
geholpen. Dat is positief.

- Er is gestart met Lang leven de kunst. Een ouderen voor ouderen project om mensen die niet willen 
sporten toch aan elkaar te verbinden. We faciliteren dit maar subsidiëren niet.

- Regionale gezondheidsnota moet nog een keer voor een jaar verlengd worden. Het is een te krappe 
planning om nog dit jaar iets te veranderen. College had liever een nieuwe visie gehad, maar dat gaat 
niet.

- Er komt op korte termijn een voorstel over De poort van Doorwerth. Het college staat er voor open. 
Het is een keuze van Solidez, maar de zorg van de bewoners is helder. 

- De bezoek en opvangservice, er ligt een uitnodiging bij de mensen die zijn ontslagen bij Solidez om 
hier over te praten en een voorstel te doen. Palliatieve zorg betalen wij al jaren niet meer, dat wordt 
gesubsidieerd vanuit het rijk.

Mw. Pols had liever een reactie richting de mensen die kwamen inspreken gehad.
De wethouder geeft aan dat ze zich aan de orde van de vergadering houdt.

Dhr. Van Lent: Als je hier de geldkraan dichtdraait is Solidez genoodzaakt stappen te nemen. Dan kun je niet 
de hele tijd verschuilen achter het feit dat het een beslissing van Solidez is.

Wethouder Van den Berg: Er blijft een plekje voor de activiteiten van deze mensen. Of Solidez daar achter zit 
of een andere organisatie hoeft geen verschil te maken. De heer Van Lent heeft zelf het traject ingezet als 
wethouder om de geldkraan voor Solidez dicht te draaien.

Wethouder Ruwhof:
- Zeer succesvolle 101-talentenmarkt. Vrijwilligers hebben het fantastisch gedaan. Er is veel positieve 

respons. Het was bomvol. Er werden veel contacten gelegd.
- Avond over participatie was iemand van het Vierbeekcollege, daar werken we mee samen ikv mensen 

met een kind met afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn veel enthousiaste reacties vanuit de ouders. We 
lopen voorop hiermee, ook in de Foodvalley

- Minimabeleid, mensen kunnen zich collectief verzekeren via de gemeente. Het eigen risico wordt nu 
ook meeverzekerd. Dat moet nog bekend gemaakt worden. We denken dat dit in het budget past. Het 
is een mooie verbetering voor onze minima. Ook de eigen bijdrage voor hulp bij huishouden wordt 
vergoed voor mensen die wmo-geïndiceerd zijn.

Dhr. Hoge: is de herverzekering 100%? Er moet wel een prikkel blijven om niet onnodig naar een arts te gaan.
Wethouder het is 100%, maar huisartsen letten er wel ook op dat het niet uit de hand gaat lopen. Het is een 
soort pilot. Ik weet niet of we aan cijfers kunnen komen, maar als ze er zijn krijgt de raad ze ook.

Wethouder Verstand:
- Giro d’Italia komt door onze gemeente op zaterdag 7 mei door ons dorp er kijken 600 mln. mensen 

naar. Hoe we het invullen moe nog uitgewerkt worden. De provincie gaat de hele route schouwen. We 
zullen eventueel wat obstakels weg moeten halen op de Utrechtseweg. Dat zijn vooralsnog onze 
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kosten. Verder kunnen we zelf kijken hoe ver we willen gaan. Er wordt 6mln opgehoest door Arnhem 
Nijmegen en Apeldoorn. 

4. Rondvraag. 

Geen aanmeldingen.

5. Kadernota Sociaal Domein “De kunst van samenleven in de gemeente Renkum” – september 2015.

Woordvoerders: dhr. Hoge, dhr. Van der pas, mw. Pols-Houpt, dhr. Modderkolk, dhr. Mali, mw. Bondt, mw. 
Vink, dhr. Beekhuizen.

Alle fracties hebben opmerkingen en vragen, onder andere over de rol van de raad en de mogelijkheden om te 
monitoren en te controleren. Daarnaast wordt door de fracties van D66 en PvdA hun afkeuring uitgesproken 
over het feit dat de adviezen van de adviesraden en de reactie van het college daarop te laat zijn aangeleverd.

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen licht de wethouder het volgende toe:
Wethouder Van den Berg: Er werd gevraagd om sturingsinstrumenten en inzichtinstrumenten, daarnaast 
werden we aangesproken op de middelen en macht. Macht en middelen zijn o.i. de sturingsinstrumenten van 
de raad.
De ideeën van de VVD over het betrekken van verschillende aanbieders doormiddel van digitale overlegtafels 
nemen we het mee naar de regio. Het is een goed idee.
Er zijn gemeenten die nu beslissen ongehoorzaam te zijn.
Resultaatfinanciering kun je negatief uitleggen als je het begrip niet kent. Het betekent dat je met bepaalde 
(ketens van) aanbieders afspraken maakt over de resultaten die moeten worden gehaald. Het gaat dus niet 
om het hoe. De manier die hier voorgesteld wordt, daarmee probeer je alle partijen samen te laten werken om 
een resultaat te bereiken. Elk resultaat haalbaar is zal dan moeten blijken.
Het is bijzonder om te zien dat onze gemeente erg rijp is voor deze manier van werken. Je ziet het nu bij de 
Poort van Doorwerth. Een organisatie zegt dat een instelling gaat verdwijnen, maar er komen verschillende 
organisaties die ideeën hebben over hoe het dan wel zou kunnen. Het college wil dit graag faciliteren.
Met de adviesraden zijn we in gesprek over de adviesstructuur. Dit leidt vaak tot laat aanleveren van adviezen. 
In dit geval had de nota bijvoorbeeld al in mei af moeten zijn om alles op tijd te laten zijn. In mei waren we nog 
niet zo ver. We hebben dus deze keuze gemaakt. De adviezen zijn in ieder geval aangeleverd. We zouden het 
graag anders zien, maar we willen het tempo er ook inhouden.
Er zijn veel vragen gesteld over de beleidstukken die nog lang de raad komen. Als we handen en voeten willen 
geven die niet binnen de kaders passen komen we zeker bij de raad langs. In de processen van alle 
afdelingen wordt er op toegezien dat de raad tijdig wordt meegenomen in de beleidsstukken.
De jongerencoaches worden net afgeschaft.
De zelfredzaamheidscoaches betekenen een uitbreiding van het personeel. We hadden nog weinig uitbreiding 
gedaan n.a.v. de decentralisaties, minder dan vanuit het rijk was geadviseerd. Dat is in het kader van de 
ranke, slanke organisatie. We hebben ingezet op een goede ondersteuning van cliënten. We zijn er achter 
gekomen dat veel mensen zich meden omdat hun indicaties zijn afgelopen. Het betreft vaak multi-
probleemgezinnen. Er waren al veel hulpverleners bezig, maar niemand nam de coördinatie op zich. Vanuit 
die constatering en vanuit et project levensloopbegeleiding is besloten dat er een aantal mensen moeten 
komen die de structuur op zich nemen. Soms is een korte interventie al voldoende, zonder dat gewacht hoeft 
te worden op indicaties e.d. De coaches moeten van veel markten thuis zijn. We laten inwoners zelf de regie 
houden. Ze hoeven niet te wachten op collectieve contracten of aanbiedingen. De zelfredzaamheidscoaches 
zullen ook bijvoorbeeld de behoefte aan algemene voorzieningen kunnen constateren. Maatwerk blijft mogelijk 
voor mensen die dat nodig hebben. We zijn bezig met het afsluiten van goede contracten hiervoor.
Opleidingen van medewerkers zijn vanzelfsprekend. Het college bepaalt niet hoe dat gebeurt, maar het 
gebeurt zeker.
Het uitvoeringsplan dat er lag verloopt. We willen niet meer zo’n integraal plan. We verwachten dat minder 
beleid nodig is omdat we op maatwerk sturen. Als er wel beleid komt zal de raad dat vast moeten stellen.
Er zijn een boel medewerkers vertrokken richting de Odra. Er komt ruimte in de hal om wat te veranderen. De 
medewerkers uit de Dennenkamp komen ook in het gemeentehuis te zitten. Dat wordt makkelijker voor de 
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burgers. Het wordt dus meer services gericht.
Mensen krijgen niet alleen hulp als zij zich hier melden, maar het kunnen ook derden zijn die melden. 
T.a.v. privacy, daar is veel controle op. Er wordt niet onnodig genoteerd en opgeslagen. Er is aandacht voor en 
er wordt op gestuurd. Er is vooralsnog geen behoefte aan een protocol. Als dat verandert, komt het er als nog.

Woordvoerders 2e termijn: mw. Bondt, dhr. Beekhuizen, dhr. Van der Pas

Mw. Bondt: We kunnen dan wel macht en middelen hebben, maar zonder indicatoren kunnen we nog niet 
sturen. Welke rapportages kunnen we verwachten? 

Dhr. Beekhuizen: De PvdA kan zich niet vinden in de koerswijziging. We zullen mekaar voorlopig even niet 
vinden op dit onderwerp. De notitie gebruikt de woorden macht en middelen, dat geeft een onprettig gevoel. 
De wmo-raad is dat met ons eens. Nieuwe initiatieven zijn fijn, maar moet dat uit de as van Solidez herrijzen? 
Was die as nodig? De Dennenkamp was juist op die manier georganiseerd om alle zorg bij elkaar te zetten. 
Het zorgloket gaat nu hierheen omdat er ruimte over is!

Dhr. Van der Pas: Het CDA sluit zich bij beide sprekers aan. Waar moeten we heen sturen? Er is behoefte aan 
monitoring en evaluaties. Meer dan alleen de begrotingscyclus. Vangnet, wat betekent dat? Hoe wordt het 
wegvallen van voorzieningen opgevangen? Er is een grote tijdsdruk. Wat is in korte tijd mogelijk?
 
Dhr. Hoge: Invullen van lijstjes vraagt om bureaucratie. Laten we de mensen zich eerst maar laten innoveren.

Wethouder Van den Berg: Er wordt landelijk opgelegd om 1 keer per jaar klanttevredenheid te gaan meten. 
Daar doen we dan aan mee en de raad krijgt de resultaten te zien. Als uit de najaars- en voorjaarsnota blijkt 
dat niet voldoende informatie beschikbaar is zullen we dat bijsturen. We proberen wel de echte cijfers helder te 
krijgen. Er zijn nog steeds partijen die nog niet hebben gedeclareerd. We zitten er echt achteraan.

Interruptie dhr. Beekhuizen: Het gaat om Renkum, u zet beleid uit en de vraag is: monitor dat een beetje. Aan 
landelijke peilingen hebben we geen behoefte.

Wethouder: De raad moet anders concreet aangeven wat ze willen hebben, anders dan wat er nu wordt 
meegegeven qua indicatoren. 
De visie is inderdaad gewijzigd ten opzichte van de vorige raadsperiode. Ook ten aanzien van de 
Dennenkamp. 
We hebben voor 2016 bijna de afspraken rond met Solidez, er blijft nog wel degelijk een relatie. 

Voorzitter: Het voorstel gaat als bespreek stuk naar de raad.
 
Aktie:
Het voorstel gaat als bespreek stuk naar de raad.

6 Regionale samenwerking in de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. 

Woordvoerders: Dhr. Erkens, mw. De Roo, mw. Mijnhart, dhr. De Boer.

De fracties kunnen zich vinden in het voorstel. Het past in de besturingsfilosofie om dit even met de raad af te 
stemmen. De vraag is wel hoe het nu geregeld gaat worden, o.a. qua aansturing en invloed. De inhoud is de 
vorige raadsvergadering al besproken. De exit strategie is nog niet duidelijk evenals de eventuele vrijheid om 
aan een (deel van) een aanbesteding niet mee te doen. 

Wethouder Verstand: We zijn er aan gewend met de voorstellen naar de raad te gaan. Dat moeten we in de 
regio wel steeds uitleggen, maar er zijn inmiddels meer gemeenten die het zo doen. Het is geen bezwaar, 
maar het vraagt om soms een beetje schakelen qua planning. De inhoud is al aan de orde geweest. De 
reiziger blijft centraal staan. Dit is een politiek compromis. Het past prima in onze visie. We moeten nu de 
regeling uit gaan werken. Het gaat om 4 of 5 fte met een manager. Aansturen zal niet met 19 wethouders 
moeten. De vraag is nog even hoe het wel moet. Daar wordt nog naar gekeken. 
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De exit strategie is nog niet vormgegeven. We willen een beter systeem en minder kosten. Het heeft natuurlijk 
consequenties. De Renkum invloed wordt in ieder geval maximaal opgepakt in de voorfase.

Voorzitter: Het voorstel gaat als sterstuk naar de raad.

Aktie:
Het voorstel gaat als sterstuk naar de raad.

7. Verslaglegging van de vergadering van de commissie Inwoners van 14 september 2015.

Geen opmerkingen. Vastgesteld.

Aktie:
Het verslag is vastgesteld.

8. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

9. Sluiting.

Om 22.25 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Inwoners van 9 november 2015
de commissiegriffier, de voorzitter,

mr. M. Smits-Jansen P. Minderhoud


