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Verslag van de vergadering van de raadscommissie welzijn d.d. 13 april 2004. 
 
Aanwezig: 
Leden:    Meulen (vz) (CDA), Boutinkhar (NUvTW), Coolen (CDA), 

Franssen (SP), Jacobs (WL), B. Lempens (VVD), Marechal  
(PvdA), (Nordhausen (WAP), Sonnemans (SP). 

Portefeuillehouders:  Balemans, Van Dooren, Stokbroeks. 
Commissiegriffier:  Rutten. 
Ambtelijke ondersteuning: Bosboom, Gerits, Roosjen, v.d. Tillaar.  
 
Afwezig: leden: Van den Akker (vz), Henkens en mevrouw Zaâboul 

portefeuillehouder Peeters. 

 
Algemeen 
 
1. Opening. 
Omdat de heer Van den Akker verhinderd is, wordt deze vergadering voorgezeten door 
de heer Meulen. Hij opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en doet 
navolgende mededelingen: 

- bericht van verhindering van mevrouw Zaâboul, de heren Henkens en Van den 
Akker; 

- verwelkomt de heer Zyad Boutinkhar van NUvT-Weert als opvolger van de heer 
Berdsfah, die met ingang van deze commissiecyclus zitting heeft in de commissie 
Algemene Zaken; 

- eveneens wordt het welkomstwoord gericht tot de heer Kühl, directeur van de 
Risse. De directeur verzorgt een presentatie over agendapunt 8: historische 
analyse en strategie van de Rissegroep en de gekwalificeerde risicoparagraaf van 
de Risse-begroting; 

- Voor de leden die op 11 maart 2004 niet aanwezig waren bij het bezoek aan de  
      Academie voor muziek en dans is aanvullende informatie verkrijgbaar bij de  
      commissiegriffier. 

 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 

• Het raadsvoorstel ‘Instemmen met aankoop van de grond ten behoeve van de 
realisatie van de dependance van OBS Molenakker op Sportpark Laarderveld’ 
wordt behandeld in de commissie EZ. Omdat er 2.490 m² grond wordt 
overgedragen van sport naar onderwijs zou dit voorstel ook behandeld kunnen 
worden in de commissie Welzijn. Omdat behandeling van raadsvoorstellen in 
principe echter slechts in één commissie plaatsvindt, is door de agendacommissie 
afgesproken behandeling te laten plaatsvinden in de commissie EZ. Wethouder 
Stokbroeks verzoekt instemming om direct aansluitend aan de goedkeuring door 
de commissie EZ te mogen starten met de werkzaamheden. Elke dag dat vroeger 
wordt begonnen met de uitvoering, betekent één extra week vervroeging van het 
gebruik van de sportmogelijkheden. Afgesproken wordt dat als de commissie EZ 
positief adviseert en de leden van de commissie Welzijn de eerstkomende dagen 
niet op het voorstel reageren er van wordt uitgegaan dat men akkoord gaat met 
advies als voorliggend.  

 
• In verband met de presentatie van de heer Kühl wordt afgesproken de agenda 

van de heer Peeters (waargenomen door mevrouw Stokbroeks) te behandelen na 
agendapunt 10. 
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Met in acht name van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 
 
4. Verslag van de openbare vergadering commissie Welzijn d.d. 2 maart 

2004. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5.      Ter kennisname: 

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven. 
5.2 Toezeggingen raadsvergadering 18 maart 2004. 
5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen commissie Welzijn. 

Geen opmerkingen. 
 
 
Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters (waargenomen door M.M.C.F. Stokbroeks) 
 
Raadsvoorstellen 
Liggen niet voor. 
 
Raadsconsultaties 
Liggen niet voor. 
 
Notities 
6.      Bespreken van ombuigingen 2004 en volgende jaren. 
Mevrouw Jacobs informeert naar de impact van de bezuiniging op de SPD. Verder geeft 
zij aan dat inzake de kosten voor Internationale Vrouwendag een bedrag van € 600,= 
gehandhaafd dient te blijven (nr maatregel III – 18 lijst I). Het resterende bedrag ad € 
900,- kan als bezuiniging ingeboekt worden. De heer Meulen verzoekt de eerdere 
besluitvorming mondiale bewustwording te betrekken bij de nieuwe afwegingen. 
Mevrouw Gerits geeft aan dat de SPD een aantal  recreatieve activiteiten organiseert 
waarbij de financiering verloopt via de Midden Limburgse gemeenten. Ook Weert betaalt 
hieraan een gedeelte. Afgesproken wordt dat het laatste jaarverslag van de SPD voor de 
commissie ter inzage wordt gelegd (TOEZEGGING). In het kader van de Internationale 
Vrouwendag (nr maatregel III – 8 lijst I) wordt door het CDA, de PvdA en de SP 
aangegeven voor het voorstel te zijn van WL. Mevrouw Gerits geeft verder aan dat het 
bedrag mondiale bewustwording bestaat uit twee delen. Voor € 16.000,= zijn projecten 
aangegaan die na vier jaar aflopen. Het resterende bedrag komt toe aan POS en de 
Wereldwinkel; het betreft structurele bedragen die zijn opgenomen in de 
subsidieverordening. De heer Meulen stelt voor POS en Wereldwinkel te betrekken bij de 
subsidieherijking en geen nieuwe projecten meer aan te gaan. 
Overigens is maatregel ook besproken in de commissie AZ, zie hiervoor het verslag van 
de commissie AZ van 14 april 2004. 
 
Informatie(brieven) 
7.  Rondvraag. 
De gemeente Nederweert concludeerde dat een andere organisatie dan Humanitas 
aanzienlijk goedkopere kinderopvangmogelijkheden aanbood met vrijwel dezelfde 
kaders. Wethouder Stokbroeks is van mening dat dergelijke conclusies getrokken 
dienen te worden op basis van een goede analyse waarbij men de noodzaak van een 
goede kwaliteitstoets niet uit het oog dient te verliezen. Een en ander wordt betrokken 
bij de evaluatie peuterspeelzaalwerk welke plaatsvindt bij de julicyclus (TOEZEGGING). 
 
Naar aanleiding van een vraag van de heer Coolen antwoordt mevrouw Gerits dat in 
het kader van subsidiering Slachtofferhulp momenteel een discussie gevoerd wordt over 
de vraag of er sprake is van een vrijwilligersorganisatie of professionele instelling omdat 
een groot gedeelte van de kosten worden betaald door Justitie. 
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Portefeuillehouder: A.W.M. Balemans 
 
Raadsvoorstellen 
8       a.      Kennisnemen van de historische analyse en strategie van de  
                  Rissegroep. 
De presentatie over analyse en strategie wordt verzorgd door de heer Kühl; 
volledigheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegde sheets. 
 

b. Kennisnemen van de gekwalificeerde risicoparagraaf van de Risse-
begroting 2004 (raadsvoorstel 04 04 059). 

Eerste termijn: 

Mevrouw Jacobs geeft namens de fractie WL aan dat er vrees bestaat voor het 
geschetste ‘doemscenario’. Zij verzoekt de verhouding aan te geven ten aanzien van het 
aantal gehandicapte en niet gehandicapte werknemers. Verder verzoekt zij om inzicht in 
de huidige detacheringplaatsen en vraagt ze naar het aantal werknemers dat 
doorstroomt naar reguliere banen. Mevrouw Jacobs informeert of de jobmanager niet 
relatief duur is en naar de grootte van de afdeling verkoop. Ook wil zij antwoord op de 
vraag of de overheadkosten niet onevenredig stijgen door de holding en de BV’s. De heer 
Marechal informeert naar de verdere uitbouw door acquisitie waarbij hij eveneens zijn 
zorgen uitspreekt over de toename van de wachtlijst. Hij attendeert op de noodzaak van 
deskundige leiding en informeert naar de ontslagmogelijkheden en -procedures. In het 
kader van het afstoten van disciplines informeert hij naar de stand van zaken ten 
aanzien van de sector metaal. De heer Lempens verzoekt inzicht in de gevolgen van het 
afstoten of behoud van ‘’e industrietak’’ in zijn algemeenheid. De heer Meulen geeft aan 
dat het midden- maar ook lagere kader momenteel een andere rol dient te vervullen en 
informeert naar de gevolgen hiervan. De heer Franssen merkt op dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het sociale werkvoorzieningschap. In dit kader 
vraagt hij op welke manier door de gemeente wordt omgegaan met de sociale 
doelstelling. Ten aanzien van de uitstroom van werknemers attendeert hij hierbij op het 
belang van goede begeleiding.  
 
Antwoorden in eerste termijn: 

Wethouder Balemans antwoordt het door de commissieleden aangegeven belang van de 
sociale doelstelling volledig te kunnen onderschrijven; het betreft een sociale- en geen 
inkomenswetgeving. De heer Kühl informeert de leden over het feit dat uit een recent 
onderzoek blijkt dat 29% van de werkzaamheden inmiddels worden verricht in een van 
de lage loonlanden. Uit de prognose blijkt dat dit percentage binnen een tiental jaren 
stijgt naar 69%. Als voorbeeld geeft hij hierbij aan dat naast de productie inmiddels ook 
het inpakken van de pannenlikkers van Tupperware in Polen plaatsvindt. Voor de Risse 
betekent dit op jaarbasis een inkomstenderving van € 60 á € 70.000,00. Dit geldt ook 
voor het inpakken van TV-steunen; inmiddels vinden deze werkzaamheden voor 30% 
plaats in China waar ook de vervaardiging plaatsvindt. Acquisitie is belangrijk en in dit 
kader verkent een drietal personen continue de regiomarkt. Eén van de constateringen 
hierbij is dat er werkvoorzieningschappen elkaar beconcurreren en is gebleken dat 
getracht wordt organisaties tegen elkaar uit te spelen. Eén van de wervers heeft zich 
volledig gericht op de Belgische grensmarkt. Het resultaat van de bedrijvenbezoeken is 
‘’klein werk’’ in de vorm van een 10-tal verzoeken tot plaatsing van tijdelijk personeel op 
detacheringbasis. Een 22-tal personen is geplaatst via de begeleid werkconstructie met 
loonkostensubsidie. De omzet van de Risse bedraagt op jaarbasis 10 tot 12 miljoen euro 
dus bestaat er een noodzaak om telkens vernieuwing/aanvulling van klanten te laten 
plaatsvinden. De Risse neemt sinds 6 jaar geen personeel meer aan met de 
ambtenarenstatus. Voorheen betrof dit een 80-tal personen, inmiddels is dit aantal 
gedaald naar ongeveer 50 medewerkers. Vacatures worden niet of slechts gedeeltelijk 
ingevuld en vervroegde pensionering wordt gestimuleerd; nieuwe medewerkers worden 
geplaatst in een van de BV’s. Werken binnen de sociale werkvoorziening had in het 
verleden een vrijwillig karakter, ook nu geldt deze regel nog maar met de aanvulling dat 
er geen sprake meer is van vrijblijvendheid. Indien iemand voor hem of haar geschikt 
werk weigert vindt verwijdering plaats van de wachtlijst. Eveneens wordt van de 
werknemers verwacht dat men het haalbare arbeidspercentage kan leveren. Iemand 
heeft een werkcontract en de verwachting hierbij is volledige inzet van het personeelslid. 
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De heer Kühl geeft aan dat het sociale te vinden is in het niet dwingen tot meer werk 
maar stimuleren van de te verwachten maximale productie. Inmiddels bestaat de groep 
werknemers voor 40% uit mensen met (ex)psychische problemen wat tot gevolg heeft 
dat van de begeleiding specifieke vaardigheden worden verwacht. Door middel van 
cursussen wordt veel aandacht geschonken aan vakkennis. De heer Balemans merkt op 
dat veel van de industriële arbeid inmiddels in het buitenland wordt verricht. 
Noodzakelijke investeringen op dit terrein zijn duur wat tot gevolg heeft dat de Risse zich 
terughoudend dient op te stellen. De hoofdtaak richt zich steeds meer op detachering en 
begeleid werken. In het kader van de verhouding gehandicapte, niet gehandicapte 
medewerkers antwoordt de heer Kühl dat er sprake is van 1 op 10. Op de vraag of de 
overheadkosten niet onevenredig stijgen door de holding en de BV’s antwoordt de heer 
Kühl dat er geen sprake is van veranderende of stijgende kosten.  
 
Tweede termijn: 

De heer Marechal adviseert de ingeslagen koers met betrekking tot het detacheren van 
personeel te blijven volgen. Wel baart het imagoverlies van de Risse hem zorgen. Uit een 
gesprek met de OR bleek het beeld van een neerwaartse spiraal. De diversiteit in de 
beloningssystemen zijn op de werkvloer voelbaar. Met betrekking tot de groei van de 
groep psychiatrische werknemers adviseert hij over te gaan tot tijdige inkoop van 
gespecialiseerd begeleidingspersoneel. De heer Meulen informeert naar het interne 
draagvlak met betrekking tot de nieuwe strategie en de heer B. Lempens vraagt of de 
uitkomsten van de door de SP uitgevoerde enquête inmiddels bekend zijn.  
 
Antwoorden in tweede termijn: 

De heer Kühl geeft aan dat de WSW een eigen CAO heeft waarbij de stijging van de 
loonkosten gelijk is aan de stijging van het ambtenarenloon: te weten 0%. De onderlinge 
verschillen zijn beduidend kleiner dan van waaruit tijdens deze vergadering wordt 
uitgegaan. Ten aanzien van de vraag over het draagvlak antwoordt hij dat bij het creëren 
van draagvlak andere, gespecialiseerde instellingen een helpende hand hebben geboden 
waardoor er nu sprake is van draagvlak met een minder technisch maar meer agogisch 
karakter. De uitlag van de SP-enquete is hem niet bekend. Wel nodigt hij de fracties van 
harte uit om een bezoek te brengen aan de Risse waardoor de mogelijkheid ontstaat zich 
op de werkvloer te laten informeren door de werknemers. 
Advies van de commissie: WL en de SP willen het voorstel eerst bespreken in de 
fractie. Het voorstel wordt rijp geacht voor behandeling in de raad, als 
bespreekstuk. 
 
Raadsconsultaties 
Liggen niet voor. 
 
Notities 
9.  Bespreken van ombuigingen 2004 en volgende jaren. 
Dit agendapunt bevat geen vragen of opmerkingen voor de heer Balemans. 
 
Informatie(brieven) 
10. Rondvraag. 
Van deze mogelijkheid wordt door de commissieleden geen gebruik gemaakt. 
 
 
Portefeuillehouder M.M.C.F. Stokbroeks 
 
Raadsvoorstellen 
11. Beschikbaar stellen van een krediet van € 168.800,- voor de 

instandhouding van de gymzaal van de vml. Praktijkschool (raadsvoorstel 
04 04 080). 

Mevrouw Jacobs merkt op dat er ten opzichte van de eerste kredietstelling sprake is van 
een verlaging met € 100.000,= omdat er sprake was van een termijn van korter dan 10 
jaar. Nu wordt echter nog steeds uitgegaan van 10 jaar. Verder staat zij medegebruik en 
avondopenstelling voor. De heer B. Lempens informeert op welke manier omgegaan 
wordt met de schriftelijke mededeling van de heer Vogels dat de zaal in de toekomst niet 
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beschikbaar gesteld kan worden. Wethouder Stokbroeks antwoordt dat gezien de 
investering en de onduidelijkheid over de gebiedsontwikkeling de periode van 10 jaar 
wordt gehanteerd. Ten aanzien van het medegebruik merkt zij op als gemeente 
verantwoordelijk te zijn voor een voorziening. Men is echter niet verplicht in te gaan op 
de wens van het Palet dat deze inpandig gerealiseerd dient te worden. De heer Coolen is 
van mening dat verdere informatie dient te worden ingewonnen. Naar zijn mening moet 
de gemeente een sturende rol vervullen bij deze visieontwikkeling. Ten aanzien van het 
achterstallig onderhoud informeert hij naar de insteek van gemeentewege. De 
wethouder attendeert op het probleem een financiële bijdrage te vragen voor een pand 
dat wordt gesloopt. Ten aanzien van de gymzaal wordt het volledige bedrag geclaimd. 
Advies van de commissie: rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 
 
12. Beschikbaar stellen van een maximaal krediet van € 34.100,- inclusief 

BTW voor het uitvoeren van meeneembeperkende maatregelen in het 
kader van inbraakbeveiliging in de schoolgebouwen van het 
basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Weert 
(raadsvoorstel 04 04 060). 

Advies commissie: rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 
 
13. Toekennen van de aanvraag op basis van de spoedprocedure voor de 

uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair voor 
de 23e en 24e groep van de OBS Molenakker, Oude Laarderweg 15 
(raadsvoorstel 04 04 067). 

Advies commissie: rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 
 
14.  Afwijzen van de spoedaanvraag herbestrating parkeerplaats en trottoir 

t.b.v. SBO “Het Palet”, Beatrixlaan 1 (raadsvoorstel 04 04 066). 
Op  een vraag van mevrouw Jacobs antwoordt wethouder Stokbroeks dat aanvragen 
slechts in behandeling worden genomen indien er 2 offertes zijn bijgevoegd. Verder zegt 
zij toe na te gaan of in het Meerjaren onderhoudsplan 2001 deze herbestrating staat 
opgenomen bij het programma 2021. De leden worden hierover schriftelijk geïnformeerd. 
(TOEZEGGING). 
Advies van de commissie: rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 
 
15.  Medewerking verlenen voor uitbreiding van het hoofdgebouw voor een 

groep van de basisschool Nassauhof en het weigeren van uitbreiding van 
onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair voor één groep (raadsvoorstel 04 
04 065). 

Advies van de commissie: rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 
 
Raadsconsultaties 
Liggen niet voor. 
 
Notities 
16. Bespreken van ombuigingen 2004 en volgende jaren. 
Eerste termijn: 

De heer Coolen is van mening dat door de bezuiniging van 50% op de 
onderwijsondersteuning Consent deze zorgpoot voor leerlingen ernstig gevaar loopt en in 
tegenspraak is met het onderwijsachterstandenbeleid en preventiewerk. Verder geeft hij 
aan het niet eens te zijn met de bezuiniging op de Bestuurscommissie Openbaar 
Onderwijs Weert. Mevrouw Jacobs vraagt of de doorcentralisatie eerst de grote 
schoolbesturen betreft. Naar aanleiding van het twee jaar geleden genomen besluit de 
prognosetermijn van 15 naar 10 jaar terug te brengen en het feit dat deze nu weer op 15 
jaar wordt gesteld is zij van mening dat toezeggingen en reeds gehonoreerde zaken 
hierdoor niet mogen worden beïnvloed. Wethouder Stokbroeks geeft met betrekking tot 
de onderwijsondersteuning aan dat opname op lijst 3 betekent dat eerst alle 
mogelijkheden bezien zullen worden alvorens er actie volgt. Wel is duidelijk dat 
marktconform gewerkt en ingekocht dient te worden. Ten aanzien van de ondersteuning 
die aan de Bestuurscommissie wordt geboden is uitgangspunt dat samenstelling van de 
agenda, de uitnodiging en de verslaglegging ook verricht kan worden door de 
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deelnemers. Met betrekking tot de doorcentralisatie geeft wethouder Stokbroeks aan 
dat dit uitvoering van rijksbeleid betreft en bij invoering de doorwerking in één keer 
plaatsvindt. Ten aanzien van de wijziging van de prognosetermijn zullen de 
consequenties onderzocht worden. Vergeleken met andere Nederlandse gemeenten voert 
Weert nu echter een ruimhartig beleid. De heer Meulen geeft aan dat bezuinigingen 
resulteren in minder m2 terwijl binnen het huidige model het voordeel reeds aan de zijde 
van de gemeente is. Wethouder Stokbroeks geeft aan dat een en ander uit een 
onderzoek zal blijken.  
 
Tweede termijn: 

Mevrouw Jacobs informeert naar de coördinatie Keent Kiest Kwaliteit en vraagt zich af 
wat de bezuiniging inhoudt. Verder geeft zij aan dat WL leefbaarheid vooropstelt en dus 
voor behoud is van een school per wijk. De heer Coolen verzoekt de zinsnede ...’’door 
verhoging van de ouderbijdrage’’ te verwijderen. Wethouder Stokbroeks geeft aan een 
efficiënter gebruik van voorzieningen voor te staan. Behoud van scholen betekent 
eveneens dat mensen bereid gevonden dienen te worden tot zitting nemen in 
schoolbesturen. Zaken dienen bespreekbaar gemaakt te worden waarbij uiteindelijk voor 
de beste oplossing gekozen moet worden. Op deze gang van zaken heeft de commissie 
de controlefunctie. Verder geeft zij aan de mening van de SP over de ouderbijdrage te 
kennen en zegt zij toe dat deze zin in de volgende versie wordt verwijderd.  
 
Informatie(brieven) 
17. Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´. 
Brede School: er vindt een tweewekelijks overleg plaats. Besproken worden o.a. de 

noodzakelijke maatregelen om te komen tot één school in de wijk Moesel. 
Dalschool: op 30 maart vond op school een infoavond plaats voor de omwonenden. 

Ondanks dat er sprake was van een geringe opkomst werd constructief 
meegedacht en zijn de opmerkingen in het plan verwerkt. Het tijdpad 
verloopt volgens planning. 

BMC: aan de raad wordt een voorstel aangeboden over de afspraken die 
gemaakt werden met mogelijke toekomstige gebruikers. 

Herbestemming Keentschool: Stichting Land van Horne en Stichting Ouderenwerk Weert 
bevinden zich in de afrondingsfase van het fusietraject. 

Past. Frantzenstraat: de huiskamergesprekken en de inspraak zijn inmiddels afgerond; 
het studiemodel wordt in juni aan betrokkenen aangeboden. 

Sutjensstraat: de verwerving van panden gaat door. Mogelijk kan op korte termijn 
hierover verder worden geïnformeerd. 

Agnesschool: De sloop heeft plaatsgevonden, een aantal randvoorzieningen dienen nog 
te gebeuren. De heer Marechal attendeert op de gevaarlijke situatie die 
ontstond voor de kinderen nu er geen afzetting is geplaatst aan de 
wegzijde. 

 
Mevrouw Gerits gaf telefonisch door dat deze afzetting binnen enkele dagen wordt  

aangebracht. 

 

Kerkbestuur: Bij overeenstemming kan op korte termijn overgegaan worden tot 
verwerving van het parochiehuis. 

 
Verder geeft wethouder Stokbroeks aan dat het Actualisatierapport Keent Kiest 
Kwaliteit 15 juli 2004 aan de raad wordt aangeboden. 
Wonen Weert heeft het plan opgevat om op de locatie van de garage aan de 
Oudeakkerstraat 40 senioren koopappartementen te realiseren met de mogelijkheid van 
ondergronds parkeren. Verdere informatie is op dit moment nog niet bekend. 
 
18. Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijshuisvesting.  
Swartbroek: 

Met de Dorpsraad en het schoolbestuur werd overleg gevoerd over het feit dat de 
gemeente als gevolg van het nu noodzakelijke reconstructieplan onverwacht 
geconfronteerd werd met de stankcirkelproblematiek. Binnen de sector (project met 
projectleider) worden de mogelijkheden van alle locaties nogmaals nagegaan. Met de 
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Dorpsraad en het schoolbestuur is overeengekomen dat zij de werkzaamheden volgens 
afspraak kunnen voortzetten. Onduidelijk is wat er gaat gebeuren met het kippenbedrijf 
en de reconstructie betreft een rijkstaak. Als gevolg hiervan zijn eventuele vertragingen 
en mogelijke consequenties momenteel niet te benoemen. 
 
Laar: 

Bij aanvang van de vergadering werd in het kader van de grondoverdracht toestemming 
gevraagd zo spoedig mogelijk te mogen beginnen. 
 
Gilde: 

Vanuit de Universiteit Maastricht gaat men een onderzoek uitvoeren naar o.a. het slechte 
imago van het technische onderwijs. Ook het ROC Eindhoven en enkele Belgische 
scholen nemen aan dit onderzoek deel: momenteel wordt de projectomschrijving 
geformuleerd. 
 
19.  Rondvraag. 
Van deze mogelijkheid wordt door de commissieleden geen gebruik gemaakt. 
 
 
Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren 
 
Raadsvoorstellen 
20.    Instemmen met het Beleidsplan WWB en vaststellen van de WWB- 
         Verordeningen 2004 (raadsvoorstel 04 04 079). 
Eerste termijn:  

De heer Marechal geeft aan blij te zijn met het advies van het Cliëntenplatform Minima 
maar ondanks het feit dat de financiën voor 2004 gedekt zijn is hij bevreesd voor de 
gevolgen in 2005. De heer Franssen merkt op de invulling van deze in eerste instantie 
positief gestemde wet als minder optimistisch te ervaren. Zijn vrees is dat de zwakste 
schouders de lasten zullen moeten dragen. Uit een NIBUD onderzoek is geconcludeerd 
dat de inkomsten van de sociale minima te laag zijn om van te kunnen leven. Ondanks 
dat deze wet zich richt op het verkrijgen van werk en sociale activering, verzoekt hij op 
een ruimhartige manier de aanvragen te willen behandelen. Verder verzoekt hij 
geïnformeerd te worden over de werkwijze als er reeds jarenlang sprake is van 
vrijwilligerswerk/mantelzorg. De heer Meulen sluit zich aan bij de heer Marechal. 
Momenteel is er sprake van een tussenmodel, gewaakt dient echter te worden voor een 
verdere verslechtering. De korting toeslagenverordening acht hij geen goede zaak en hij 
verzoekt informatie omtrent de mogelijkheid van leningverstrekking duurzame goederen.  
De heer Coolen adviseert eerst het effect van dit nieuwe beleid te meten en vervolgens 
te vergelijken met het oude beleid. 
 
Antwoorden in eerste termijn: 

Wethouder Van Dooren geeft aan dat door deze nieuwe wet gemeenten op een aantal 
belangrijke punten eigen beleid dienen te ontwikkelen: een raamwerk met de 
mogelijkheid van besluitvorming ten aanzien van individuele gevallen. Het betreft een 
compromisvoorstel omdat er sprake is van nogal wat onduidelijkheden voor de komende 
jaren. Inmiddels is bekend geworden dat het ministerie structureel 11 miljoen euro per 
jaar aan het gemeentefonds zal toevoegen. Ten aanzien van de ziektekostenverzekering 
merkt hij op dat de ervaringen uit het verleden niet positief waren; het betrof een vrij 
uitgebreid pakket voor een relatief kleine doelgroep. Wethouder Van Dooren zegt toe de 
commissie te informeren over de ervaringsgegevens vanuit het verleden (TOEZEGGING). 
Het zoeken van werk en de mogelijkheden in dit kader worden met de betrokkenen 
besproken waarna in overleg een beschikking wordt geformuleerd. Deze beschikking is 
vatbaar voor bezwaar en beroep. In het kader van vrijwilligerswerk geeft wethouder Van 
Dooren aan dat cliënten gestimuleerd worden tot het verkrijgen van een betaalde baan. 
Indien blijkt dat deze mogelijkheid groeit door verrichting van ander vrijwilligerswerk, 
behoort ook deze optie tot de mogelijkheden. In het kader van de verzorgingsbehoefte 
kan een indicatie ook door een huisarts worden verstrekt. De aanvraag dient zich dan 
echter niet te beperken tot een verwijzing via een verwijsbriefje. Met de Kredietbank zal 
een overeenkomst worden gesloten om door middel van een sociaal krediet de 
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witgoedregeling te kunnen handhaven door middel van verstrekking van een krediet aan 
aanvrager. Eventuele borgstellingen zullen vanuit de gemeente verleend worden. 
 
Tweede termijn: 

Naar aanleiding van een gebeurtenis uit het verleden geeft de heer Marechal aan dat er 
momenteel geen advies is van Vrouwen in de Bijstand. De heer Coolen informeert naar 
de mogelijkheid nu reeds een vergelijking te maken tussen de oude en nieuwe situatie. 
 
Antwoorden in tweede termijn: 

Wethouder Van Dooren geeft aan dat Vrouwen in de Bijstand bij de besprekingen heeft 
gezeten en voor zover nu bekend het advies van het Cliëntenplatform Minima 
onderschrijven. Verder informeert hij de commissie over de nieuwe verordeningen met 
de aantekening dat datgene wat wettelijk niet meer is toegestaan niet wordt gedaan 
maar met de toezegging dat er oplossingen worden gezocht voor knelpunten. Omdat de 
te hanteren criteria pas drie weken geleden werden ontvangen is het op dit moment niet 
mogelijk om reeds ervaringsgegevens te overleggen. In het kader van het sociale krediet 
geeft hij aan dat indien bij een aanvraag blijkt dat een lening via de Kredietbank niet 
mogelijk is, beschikbaarstelling a fonds perdu mogelijk is. Op de vraag van de heer 
Franssen of zorgverleners tijdelijk ontheven kunnen worden van de sollicitatieplicht 
antwoordt de wethouder bevestigend. 
Advies van de commissie: rijp voor behandeling in de raad, agenderen als 
bespreekstuk. 
 
Raadsconsultaties 
Liggen niet voor. 
 
Notities 
21.  Bespreken van ombuigingen 2004 en volgende jaren. 
Mevrouw Jacobs attendeert in het kader van de aanpak reïntegratie op het belang van 
voorlichting (IV – 1 lijst I). Verder is zij van mening dat de diverse oplossingen voor het 
Waagtheater (III – 21 lijst 2) budgettair neutraal dienen te verlopen. De heer Marechal 
is het niet eens met het bezuinigingsvoorstel inzake de post voorlichting sociale zaken en 
is benieuwd naar de kostenbesparing en baten. Vervolgens verzoekt hij een toelichting 
op de gang van zaken met o.a. het Kunstcollege en de Muziekschool. Wethouder Van 
Dooren geeft aan dat met deze bezuiniging op voorlichting een verbetering van het effect 
is beoogd. Er dient een betere samenspraak te ontstaan met wijk-en dorpsraden. Punt 
Welzijn heeft inmiddels de Vraagwijzer en een website geeft een besparing met hetzelfde 
effect. De heer Coolen merkt op dat de actie nu bij de doelgroepen wordt gelegd en de 
gemeente niet langer verantwoordelijk is; toch is naar zijn mening de groep 
belanghebbenden niet veranderd. Men moet niet naar een bezuiniging toewerken maar 
dient er zich van te overtuigen dat een behoefte niet langer bestaat. Wethouder Van 
Dooren attendeert op de flankerende activiteiten die reeds worden uitgevoerd door de 
sector Sociale Zaken. Ondanks een aantal zeer waardevolle activiteiten van de 
voorlichter is gebleken dat na 6 jaar de respons behoorlijk daalde en dient in het kader 
van behoud van informatieverstrekking een ander traject gekozen te worden. De 
commissie wordt geïnformeerd over het takenpakket van de voorlichter Sociale Zaken 
(TOEZEGGING). Naar aanleiding van de vraag van de heer Marechal geeft wethouder 
Van Dooren aan dat de Muziekschool en het Kunstcollege als instellingen diverse 
overeenkomsten vertonen. In dit kader werden ook reeds in het verleden een aantal 
stappen ondernomen die, ondanks dat hieruit een aantal positieve zaken voortvloeiden, 
zonder concrete resultaten bleven. Eind 2005 eindigt het budgetcontract met het 
Kunstcollege. In dit kader is wethouder Van Dooren van mening dat nu het tijdstip is 
aangebroken om te komen tot verregaande samenwerking. De heer B. Lempens 
informeert naar verdere deelname door de gemeenten Nederweert en Cranendonck. 
Wethouder Van Dooren antwoordt dat uit informele informatie blijkt dat deelname niet 
langer een vanzelfsprekendheid betreft. Het gesprek hierover met de verantwoordelijk 
portefeuillehouder van de gemeente Nederweert vindt op korte termijn plaats. De 
gemeente Cranendonck neemt deel aan het project Kunst en Cultuur. In het kader van 
het Waagtheater geeft de wethouder aan dat de wijze van financiering nu niet ter 
discussie staat. Het college is verantwoordelijk voor de huisvesting. De heer Coolen 
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merkt op dat de raad besliste inzake een ‘platte vloer’ theater met daarbij het budget 
van € 65.000,-. 
 
Informatie(brieven) 
22.  Rondvraag. 
Van deze mogelijkheid wordt door de commissieleden geen gebruik gemaakt. 
 
N.B.: Er worden waarderende woorden gesproken over de wijze waarop de 

agenda en de daarbij behorende stukken aan de leden zijn aangeboden.  
 
 
23. Sluiting vergadering. 
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en 
sluit de vergadering om 23.30 uur. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 25 mei 2004. 
de griffier,            de voorzitter, 
 
 
 


