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Aanwezig: mw. E.L. Vink (GL), mw. M. de Groot (GL), dhr. G. Beekhuizen (PvdA), dhr. T. Erkens (PvdA),  
mw. D. Bondt (D66), mw. H. Mijnhart (D66), dhr. F. Huizinga (GB), dhr. P. Jansen (GB), dhr. T. 
Modderkolk (PRD), dhr. T.H.J. Bartels (PRD), dhr. W. Hoge (VVD), dhr. T.A. de Boer (VVD), dhr. 
H.J. Hageman (RZS), dhr. P.J. van Lent (CDA)

Voorzitter: dhr. mr. P.W. Kraak
Commissiegriffier: mw. mr. M. Smits-Jansen

Portefeuillehouders: wethouder Ruwhof, wethouder Van den Berg

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

1. Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

Mededelingen: de volgende vergadering van de commissie Inwoners is op 5 februari.

De agenda wordt vastgesteld.
2. Burgerspreekrecht.

Geen aanmeldingen.
Advies:

Aktie:

3. Informatieplicht collegeleden.

Wethouder Ruwhof:
- Alle jongeren die afgelopen jaar van het VSO kwamen en die voorheen in de Wajong 

terechtkonden, hebben een plek gekregen in activerend werk, om door te groeien. Een enkeling 
heeft direct in een baan. Het betreft 26 jongeren waarvan dus niemand tussen wal en schip is 
gevallen.

- Het programma om statushouders sneller aan het werk te helpen draait nu een half jaar. Van de 
108 statushouders hebben er 52 een werkervaringsplaats of een baan. We hopen binnen nog een 
half jaar de hele groep verder te hebben kunnen helpen. De respons van betrokkenen is zeer 
positief.

Wethouder Van den Berg: 
- Het uitvoeringsplan Vrijwilligerswerk – Deze zouden we in januari aan de raad doorsturen. De 

eerste versie vonden we niet voldoende om door te sturen. De ambtelijke organisatie gaat het stuk 
nu nog verbreden. Het moet meer concreet. Niet alleen noemen dat er vrijwilligers zijn, maar ook 
wat je er mee doet. Het wordt dus niet deze maand opgeleverd. Maar volgende maand.

Advies:

Aktie:

4. Rondvraag.

Mw. Bondt: Wat is de situatie bij de Kredietbank Nederland? Hier zijn ook schriftelijke vragen over gesteld.
Wethouder Ruwhof: We zijn nog in onderhandeling, dus het is nog niet helemaal duidelijk. U wordt zeer 
spoedig geïnformeerd.
Advies:

Aktie:

http://www.renkum.nl/
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netwerkorganisatie. 
Het college heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verbinden van de diverse beleidsterreinen met 
elkaar. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in de rapporten over wonen en zorg, maar ook in een 
intensievere samenwerking bij het project Bewust Wonen, het project in de tent van Vivare en bij de 
prestatieafspraken met deze organisatie. Er is een vast intern afstemmings- en ontwikkeloverleg overleg 
wonen en zorg opgestart.  Een medewerker vanuit het sociaal domein beleidsteam schuift aan bij 
gesprekken met projectontwikkelaars om niet alleen mee te denken over toegankelijkheid, maar ook om op 
de inhoud mee te kijken bij sommige plannen. Er zijn heel veel gesprekken gevoerd met partijen die 
ontwikkelplannen hebben. Het is een feit dat wij niet heel veel te ontwikkelen grond hebben en dat partijen 
vaak willen starten vanuit verdienmodellen of idealisme en als zij verder komen in een proces alsnog 
afhaken. 
Het college ziet een sociaal domein dat volop in beweging is. Ook voor mantelzorgers. Medewerkers, 
organisatie breed, die hun uiterste best doen om te luisteren naar inwoners en hen de weg te wijzen of van 
maatwerk te voorzien. Er is geïnvesteerd in algemene voorzieningen en er zijn private initiatieven die ook 
gezien en gehoord worden. De grenzen waar we gezamenlijk tegenaan lopen zijn de veranderingen in wet- 
en regelgeving, het tempo dat we soms liever wat hoger zien bij bepaalde processen en ook heel triviaal 
geld.
Hageman: De wethouder onderschrijft de bevindingen van de rta niet. Dat kan 2 dingen betekenen. Heeft 
de werkgroep het fout? Of verdedigt de wethouder het beleid? We willen graag de bijdrage van wethouder 
nalezen. 

Aan de wethouder worden enkele verhelderende vragen gesteld. Woordvoerders: Dhr. Hageman, dhr. van 
Lent, dhr. Hoge, dhr. Beekhuizen, mw. Vink, mw. Bondt, dhr. Modderkolk.

De wethouder licht naar aanleiding van de vragen toe: 
- Het regelwoud is ontstaan vanuit het feit dat er mantelzorgers zijn die te maken hebben met 

verschillende wetgevingen. Alles heeft z´n eigen dynamiek. Alles blijft overeind, maar de 
communicatie erover kan duidelijker. Mensen moeten zich beter kunnen voorbereiden. Sterk 
Renkum gaat hierop insteken.

- Het is niet mogelijk om er zo concreet iets aan te plakken over wanneer het af is qua bereik en 
tevredenheid. Het gaat over te veel verschillende groepen om 100% tevredenheid te krijgen. Het 
blijven individuen die je niet kunt dwingen. Het is work in progress en dat zal het eeuwig blijven.

- Wat hebben we ervan geleerd? Met name het aandachtspunt tav communicatie hebben we 
omarmd. Daar moeten we een tandje bij zette. Dat moeten we structureel onder de aandacht blijven 
houden. Met name ook wanneer je mantelzorger bent.

- De aanbevelingen gaan die kant op. Daar zijn we deels al mee bezig. 
- Er zijn veel mensen die zich niet als mantelzorger herkennen of erkennen. Ze zullen zich dus ook 

niet melden bij overbelasting. Wat we doen is heel divers. Echt maatwerk. Wij hebben de insteek 
om aan mensen zelf te vragen waar ze behoefte aan hebben. Meer communicatie zal wellicht 
helpen en dat gaan we doen. We richten ons er ook op om het beeld dat het alleen om ouderenzorg 
gaat te veranderen.

- Aanbeveling 6 is lastig uit te voeren. We doen het nl niet zelf, maar zijn afhankelijk van 
projectontwikkelaars. 

- Aanbeveling 5 is puur een geldkwestie. We zouden het best wille, maar het budget is daarvoor 
ontoereikend.

-  Respijtzorg is altijd een worsteling geweest. Er werd veel van de communicatie verwacht. Er is al 
zo veel dat werkt en heel simpel is, daar is ook naar gekeken. De raad heeft besloten tot een 
toptakenwebsite. Dat moet dus eerst gemaakt worden. Op Sterk Renkum komt veel meer te staan 
dan wat er nu is. 

- De RTA-werkgroep heeft geen gesprek met de wethouder gehad in het proces. (Reactie RTA leden: 
Er is wel veer overleg geweest met de ambtelijke organisatie die zich bezighoudt met mantelzorg. 
Het rapport is ook voor feitelijke check aan de ambtelijke organisatie voorgelegd en de 
opmerkingen die er waren hebben we in het rapport aangepast.)

De RTA-werkgroep gaat verder met de presentatie aan de hand van een aantal stellingen. 



VERSLAGLEGGING COMMISSIE INWONERS  15 JANUARI 2018  , pagina   5
 



VERSLAGLEGGING COMMISSIE INWONERS  15 JANUARI 2018  , pagina   6
 



VERSLAGLEGGING COMMISSIE INWONERS  15 JANUARI 2018  , pagina   7
 

Met informele zorg wordt de ‘niet professionele zorg’ bedoeld, dus niet specialistisch. Het gaat dat ook om 
het sociaal beleid.

Dhr. Modderkolk: Dus informele zorg is integrale zorg.
Mw. Vink: Het klopt, er is een heel hoofdstuk aan gewijd.
Dhr. Hoge: Ik heb moeite met het woord beleid. De overheid moet ook volgend zijn en dat faciliteren. We 
moeten niet denken dat we daar structuur aan kunnen geven. Dat hoeft ook niet. Natuurlijk is het integraal.
Dhr. Huizinga: Er gebeurt al veel. Wat ik nog mis is de aansluiting zoeken bij de organisaties die al bij de 
mensen komen.
Mw. de Groot: Dat is wat bedoeld wordt met de 0 en 1ste lijn. Ook de kerk of een serviceclub valt er onder. 
De samenwerking moet verbeteren. Wij horen geluiden dat het niet soepel loopt.
Dhr. Huizinga: Er is niet altijd behoefte van mantelzorgers om ergens heen te gaan, maar mensen willen 
soms ook gewoon ondersteuning bij iets waar ze zelf niet meer aan toe komen. Belastingaangifte ofzo.
Mw. de Groot: Je kunt creatief zijn in je aanbod. Vraag waar behoefte aan is.

Mw. de Groot: We willen de mensen die hebben meegewerkt aan het rapport heel erg bedanken. Dank ook 
voor de discussie. 
Mw. Bondt: Bedankt voor alle inzet! (applaus)
Dhr. Beekhuizen: Jullie hebben niet gekozen voor de makkelijkste weg! Het college schiet in de verdediging, 
waar ze zou moeten reageren op de aanbevelingen. De raad zou een motie moeten voorbereiden met de 6 
aanbevelingen voor de raad van februari. Ik pleit daarvoor.
De RTA onderschrijft dit.

Het eindrapport wordt geagendeerd als ingekomen stuk voor februari. 

Advies:

Aktie:

6. Verslaglegging van de vergadering van de commissie Inwoners van 4 december 2017.

Vastgesteld.
Advies:

Aktie:

7. Ingekomen stukken:
a. Invulling kindpakket; brief van het college van B&W van Renkum 25 oktober 2017, 

zaaknummer 49854.
b. Beantwoording Motie Basisinkomen - experimenteren met de Participatiewet; brief van het 

college van B&W van Renkum van 31 oktober 2017, zaaknummer 57422.
Vastgesteld.
Advies:

Aktie:

8. Sluiting.

Om 21.54 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Inwoners van 5 februari 2018
de commissiegriffier, de voorzitter,

mr. M. Smits-Jansen mr. P.W. Kraak


