NOTULEN
van de vergadering van de vaste
Commissie van Advies
van de gemeente Rozendaal
d.d. 30 oktober 2012

BLOK AZ EN FINANCIËN

Aanwezig:
Commissieleden:

dhr A. Logemann, dhr C. van der Weerd, dhr H.B. Croon, dhr C.T. van den
Hurk, dhr P. Dieleman

Voorzitter:
dhr J.M. van der Torren
Portefeuillehouders:
dhr H.J. Klein Molekamp, dhr A.C.L. Adema, dhr F.R. Hoving
Commissiegriffier (plv.): dhr K.M. Schaap
Verslag:

1.

Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.

2.

Mededelingen / Ingekomen stukken

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3.

Notulen van de vergadering van 10 september 2012

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Bespreking agendapunt raadsvergadering d.d. 30 oktober 2012

Agendapunt 5: Concept-beleidsplan Brandweer 2014-2018
Dhr Logemann zegt dat de argumenten om over te gaan naar een regionale brandweer niet precies
duidelijk zijn, omdat de bijlage waarnaar verwezen wordt, ontbreekt. Het PAK stelt er prijs om zelf te
bepalen of het al dan niet nodig of wenselijk is om nadere wensen kenbaar te maken. Hij vraagt een
toelichting op de zinsnede dat de financiële consequenties van de regionale voorziening voor de individuele gemeenten nog niet bekend zijn en onderwerp van discussie zijn in de regio, want alvorens
akkoord te gaan met een reorganisatie is het belangrijk de financiële gevolgen ervan te kennen.
Dhr Van der Weerd sluit aan bij de woorden van de heer Logemann.
Burgemeester Klein Molekamp antwoordt dat de aanleiding van het voorstel niet de wens is van de
afzonderlijke brandweren in de regio Arnhem of de Veiligheidsregio, maar een motie die is aangeno1
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men in de Tweede Kamer en is overgenomen door de minister dat de brandweer op regionaal niveau
moet worden georganiseerd. Het integratieproject loopt en momenteel wordt gekeken naar wat de rol
van de vrijwilligers is, wat de rol van de beroepskrachten is waarbij men in de richting van de VGGM
gaat, wat de kosten ervan zijn, welke voertuigen eventueel worden afgevoerd etc. Op dit moment
wordt ervan uitgegaan dat de operatie kostenneutraal is. De inzet van de reorganisatie is niet om te
bezuinigen maar om zo goed mogelijk aan de nationale eis te voldoen waarbij de eerste doelstelling is
dat de branden geblust moeten worden op minimaal het bestaande niveau.
Het voorstel om akkoord te gaan zonder nadere wensen kenbaar te maken wordt gedaan, omdat de
gemeente Rozendaal een marginale rol speelt; Rheden voert de onderhandelingen ook namens Rozendaal en Rozendaal neemt van Rheden af. In de toekomst zal Rozendaal afnemen van de VGGM.
Dhr Logemann is verbaasd dat de onderhandelaars akkoord gaan met een voorstel waarvan de kosten nog niet tot in details zijn uitgerekend.
Burgemeester Klein Molekamp antwoordt dat het gaat om een interim document en niet een definitief
voorstel om akkoord te gaan met de overheveling van taken van de lokale brandweer naar een regionale. Het is een onderhandelingsproces waarover nog steeds de nodige gesprekken plaatsvinden. Het
definitieve voorstel zal op een later tijdstip aan de raad worden voorgelegd, waarbij ook de financiële
consequenties bekend zijn.
Dhr Schaap licht toe dat helaas is nagelaten om te vermelden dat de bijlage waarover gewag wordt
gemaakt in het document, ter inzage was gelegd. Het is een voorstel voor een takenrichting binnen de
VGGM waar gemeenten op kunnen reageren. Het advies van de commandant van de brandweer van
Rheden is geweest om er niet op te reageren, omdat hij tevreden was over de takenrichting.
Burgemeester Klein Molekamp geeft aan dat hij alleszins bereid is om de commandant van de
brandweer uit te nodigen om de raad nadere informatie te geven. Hij heeft dit nog niet gedaan, omdat
de rol van Rozendaal in deze gemarginaliseerd is en de raad in het verleden te kennen heeft gegeven zo min mogelijk presentaties van externen te willen hebben.
Dhr Logemann wil graag op het voorstel ingaan om de commandant van de brandweer uit te nodigen.
De fracties van de BGR en Rosendael ’74 geven aan er geen behoefte aan te hebben.
Het stuk gaat met een unaniem positief advies naar de raad.

5.

Rondvraag

Dhr Logemann vraagt wanneer de gemeente Rozendaal, die dienstverlening hoog in het vaandel
heeft staan, weer kan beschikken over een werkende pinautomaat.
Wethouder Hoving antwoordt dat vandaag opnieuw is geprobeerd om het euvel te verhelpen, maar
het is opnieuw niet gelukt. De boodschap dat het niet zo kan zijn dat de inwoners van de gemeente al
zeven dagen zijn verstoken van de mogelijkheid om pinbetalingen te doen, heeft hij meegegeven.

6.

Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering om 19.15 uur.
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BLOK WELZIJN, SOCIALE ZAKEN, ONDERWIJS, CULTUUR, RECREATIE EN SPORT
Aanwezig:
Commissieleden:

mw C.C. Spillenaar Bilgen-Dekker, mw M.S. Albricht, dhr H. Vosters, dhr B.
van der Plas

Voorzitter:
dhr J.M. van der Torren
Portefeuillehouders:
dhr H.J. Klein Molekamp, dhr A.C.L. Adema, dhr F.R. Hoving
Commissiegriffier (plv.): dhr K.M. Schaap
Verslag:

7.

Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer

Opening

De voorzitter heropent de vergadering om 19.20 uur.

8.

Mededelingen / Ingekomen stukken

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

9.

Notulen van de vergadering van 10 september 2012 Blok Welzijn
Notulen van de vergadering van 10 september 2012 Blok Ruimtelijke ordening

De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

10.

Agendapunten raadsvergadering d.d. 30 oktober 2012

Agendapunt 6: Voorstel tot het vaststellen tarieven hulp bij het huishouden (Wmo)
Dhr Van der Plas vraagt of 1. het aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden, ook
in Rheden afneemt; 2. er een verklaring voor te geven is.
Wethouder Adema antwoordt dat er inderdaad sprake is van een afname van het aantal cliënten in
Rozendaal. Het aantal uren neemt echter toe, zodat de gemeente de facto meer geld uitgeeft aan hulp
bij het huishouden dan in het verleden. Het beeld van Rozendaal is niet regionaal en ook niet regionaal te verklaren; het beeld van Rheden kan anders zijn.
Dhr Van der Plas leest in het stuk dat de Wmo-raad Rheden Rozendaal heeft ingestemd met het
voorliggende voorstel en stelt voor om een vertegenwoordiging van de Wmo-raad uit te nodigen om
dit soort vragen met hen te bespreken.
Wethouder Adema antwoordt dat de Wmo-raad kennis heeft genomen van het voorstel maar niet
formeel heeft ingestemd. Het staat foutief in het stuk vermeld. Namens college en raad wisselt hijzelf
eens per jaar met de Wmo-raad van gedachten tijdens de vergadering van de Wmo-raad die eens per
jaar in Rozendaal plaatsvindt en waarbij een aantal specifieke Rozendaalse zaken worden besproken.
Voor de informatie die de commissie en de raad nodig heeft om besluiten over de Wmo te nemen, is
het interessant om de werkwijze en de wijze van advisering van de Wmo-raad te kennen, maar feitelijke kennis kan beter van anderen verkregen worden dan van de Wmo-raad. Hij denkt daarbij aan voorlichting door ambtenaren Sociale Zaken, bijvoorbeeld van de gemeente Arnhem of Rheden.
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Mw Spillenaar Bilgen meldt dat de voorzitter van de Wmo-raad de commissie uitnodigt om bij een
vergadering van de Wmo-raad aanwezig te zijn. Overigens, gezien de wijzigingen die in het regeerakkoord worden voorgesteld rondom de hulp bij het huishouden, valt niet uit te sluiten dat er op afzienbare tijd dusdanig veel veranderingen komen dat de raad wellicht om die reden weer anders besluit.
Wethouder Adema antwoordt dat er, los van het feit dat de Wmo een breder taakvlak gaat krijgen in
het kader van de AWBZ begeleiding en extramurale zorg, in het regeerakkoord ook wijzigingen zijn
voorzien op de Wmo in de huidige vorm, waar het gaat om de hulp bij het huishouden en delen van de
geestelijke gezondheidszorg. Wanneer de nieuwe wet wordt aangenomen, worden ook de aanspraken op de Wmo/huishoudelijke zorg inkomensafhankelijk gesteld om de kosten van de Wmo te verminderen.
Rozendaal had het Wmo-beleidsplan eigenlijk al moeten herzien, maar het is een afgeleide van het
Wmo-beleidsplan van Rheden dat Rheden en Rozendaal gezamenlijk opstellen. In dat proces is Rozendaal in het verleden zeer nadrukkelijk betrokken geweest. Rheden heeft het uitgesteld tot het voorjaar 2013. Hij zal ervoor zorgen dat de commissie in die periode zeker betrokken wordt bij de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan.
Het voorstel gaat met een unaniem positief advies naar de raad.

11.

Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

12.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19.30 uur.
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