Besluitenlijst van de vergadering van commissie SBOJ op donderdag
15 maart 2007.

Aanwezig:

H. Thiesen, J. van Lier, H. Alkiliç, A. Philipsen, H. Janssen, M. Korsten,
W. Naus, H. Derks,

Afwezig:

Voorzitter:

J.W.P.M. van Horen

Griffier:

T. E. Borsboom-Hoekstra

Notulist:

S. Thijssen-Stevens

Tevens aanwezig: wethouder R. Janssen, W.Truyen, M. Creusen, W. Bruinsma

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Spreekrecht.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen
4. Verslag van 8 februari 2007.
Naar aanleiding van:
De heer Thiessen geeft aan de evaluatie bijeenkomst WWB als zeer positief te hebben
ervaren.
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
De voorzitter stelt voor om agendapunt 6 naar voren te schuiven en als eerste te behandelen.
De commissie is akkoord.
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6. Raadsvoorstel tot vaststelling van het onderzoeksplan 2007.
Toezegging: de conclusies van het onderzoek worden aan de raad aangeboden, dit wordt
waarschijnlijk december 2007.
Advies commissie:

het raadsvoorstel is voldoende voorbereid en kan op de agenda van de
raad geplaatst worden.

5. Raadsvoorstel tot het evalueren van het totale beleidveld van werk en inkomen en
het vastleggen van het beleid in een integrale beleidnota, met als onderliggende kaders
de verordeningen en de beleidsregels.
A. Philipsen geeft aan dat op pag.3 bij onderwerpen evaluatie als onderwerp niets vermeld
staat over eigen initiatieven van de cliënt. Zij refereert aan een project in Almelo waar een
soort make-over project met cliënten is geweest en er aan bijgedragen heeft een baan te
vinden. Zij vraagt of zo´n project hier ook mogelijk is.
Wethouder R. Janssen geeft aan dat het perspectief van de cliënt de rode draad is bij alle
onderwerpen. Bekijken mogelijkheden van cliënt in het begeleiden naar arbeid. Mee
participeren in het zoeken naar werk geeft meer zelfvertrouwen. Hij zegt te bekijken of zo´n
soort project hier ook kan. Een persoonsgebonden budget is hier nog niet. Het kan een goed
middel zijn om de cliënten te stimuleren. Hebben hier nog geen ervaring mee.
Advies commissie:

het raadsvoorstel is voldoende voorbereid en kan op de agenda van de
raad geplaatst worden.

7. Raadsvoorstel tot het vaststellen van de cultuurnota 2007-2010.
De heer W. Truyen geeft via PowerPoint presentatie een toelichting op deze nota.
De portefeuillehouder geeft in grote lijnen een toelichting op de nota. In de raad is een
evaluatie is geweest, deze heeft toen kaders gesteld en hieruit is deze notitie gekomen.
De wethouder geeft aan dat de 1% kunst regeling een ingewikkelde regeling is en veel
administratief werk kost. Hij stelt voor deze regeling te vereenvoudigen en breder in te
zetten. De naam van de regeling te veranderen in ‘Reserve voor beeldende kunst’ en deze
regeling van de kapitaallastenrekening over te brengen naar de exploitatierekening.
Hierdoor ontstaat er een frictie, hiervoor zijn financiële aanpassingen nodig deze worden in
het raadsvoorstel gezet.
Toezegging: de aanpassingen worden op een apart papier gezet en bij het raadsvoorstel
gevoegd.
De heer Thiessen geeft aan dat hij in de nota een aantal onderwerpen mist, zoals de
multiculturele manifestatie en de lijn dat Helden de verplichting heeft om in kaart te
brengen wat er allemaal is aan cultuur. Hij vraagt aandacht voor behoud van monumenten,
het in kaart brengen hiervan en om hier nog een keer op terug te komen in de commissie.
Krijgt Helden een ‘orgaan’ of commissie die het college advies geeft over de gebouwen?
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Wethouder R. Janssen geeft aan dat de gemeente bezig is met het maken van een
inventarisatiekaart. Als die klaar is, is er geen adviescommissie meer nodig.
De heer Naus stelt voor dat nu er aanvullingen en veranderingen komen in de nota deze de
volgende commissie terug te laten komen.
Wethouder R. Janssen zegt dat de wijzigingen niet zo ingrijpend zijn dat de nota een maand
moet worden aangehouden.
Toezeggingen: De portefeuillehouder zegt toe:
• een passage met aandacht voor het dialect aan de nota toe te voegen.
• een andere formulering te zoeken voor de tekst op pag. 11: activiteiten zoals
carnavalsactiviteiten schutters- en fanfarefeesten ….enz.
• Alle wijzigingen worden op een apart papier gezet en aan het raadsvoorstel
toegevoegd.
Brief SMK: naar aanleiding van de problematiek SMK geeft de wethouder aan dat een deel
hiervan via deze notitie kan worden opgelost. Hij zegt toe om de desbetreffende brief van
SMK naar de commissieleden te sturen. Mochten de fracties hierover een andere opvatting
hebben, dan kunnen zij dit via de kadernota inbrengen.
Advies commissie:

het raadsvoorstel is voldoende voorbereid en kan op de agenda van de
raad geplaatst worden.

8. Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening Wet Inburgering gemeente Helden
en de daarbij behorende toelichting.
Wethouder R. Janssen heeft gesproken met Platform Allochtone Helden. Hierin kwam naar
voren dat er door deze wet veel onrust is, vooral bij de ouderen. Ook is er veel behoefte aan
informatie. Hij zegt toe om samen met het platform deze wet aan de mensen uit te leggen.
Het is ook voor de ouderen goed de taal te leren van het land waar men verblijft. De mensen
moeten gestimuleerd en geholpen worden om aan deze wet te voldoen.

Advies commissie:

het raadsvoorstel is voldoende voorbereid en kan op de agenda van de
raad geplaatst worden

9. Jaaragenda raad en commissies
De wijzigingen worden besproken en in de geactualiseerde jaaragenda vastgelegd.
C6 wordt toegevoegd bij uitnodigen sprekers voor een commissievergadering.
Actieve informatie
10. Bibliotheek, fusie, stand van zaken.
De stand van zaken met betrekking tot de bibliotheek is op papier gezet en voor de
vergadering aan de commissie uitgereikt de wethouder geeft nog een korte toelichting (zie
hand-out).
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11. Overleg met Divosa over budgetten WWB (Wet Werk en Bijstand).
De wethouder heeft de informatie opgezocht in de notulen van het bestuurlijke overleg van
de VNG waarin de verdeelsystematiek WWB en de gevolgen voor de kleine gemeenten is
besproken. De staatssecretaris meldt in deze bijeenkomst dat het vaststellen van een
toereikend budget voor de gemeenten het hoofddoel is en blijft. Er is afgesproken dat in mei
2007 SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)bekijkt of de feitelijke situatie aanleiding
geeft tot het compenseren van gemeenten.
In de Verzamelbrief van februari 2007, van het ministerie van SZW wordt de gemeente
Helden genoemd als succesvolle gemeente bij de bemiddeling tussen overheid en
bedrijfsleven. Het ministerie organiseert op 21 maart het Grote Gemeenten Overleg. Op
verzoek van het ministerie geeft de jobhunter van de gemeente Helden een presentatie over
de re-integratieresultaten bij DHL. Voor dit overleg is DHL ook uitgenodigd.
12. WSW en NLW. In het hele land en ook in onze regio zijn veel mensen die geïndiceerd
zijn voor de WSW, maar niet geplaatst kunnen worden wegens plaatsgebrek. Deze mensen
staan op een wachtlijst. Om deze wachtlijstproblematiek aan te pakken heeft het kabinet
extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. In samenspraak met de gemeenten van het
werkvoorzieningschap worden voorstellen uitgewerkt om deze niet-geoormerkte gelden
gericht aan te wenden voor het bestrijden van genoemde problematiek.
De reorganisatieplannen om het NLW bedrijf weer financieel gezond te maken worden
volgens schema uitgevoerd. Afgesproken is dat de raad van Commissarissen elk kwartaal
verslag doet van de voortgang van het reorganisatieproces dat ertoe moet leiden dat in de
loop van 2008 het NLW-bedrijf weer financieel gezond is.
13. Ingekomen stukken van 15 maart 2007.
Deze worden voor kennisgeving aangenomen.
14. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
15. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

griffier,
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voorzitter,
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