Besluitenlijst van de commissie Sociaal Domein van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden op
dinsdag 10 september 2019, 19:30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te
Breukelen.
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0. Werkbezoek Kansis
Voorafgaand aan de commissievergadering is er een werkbezoek aan Kansis. De
commissieleden worden rondgeleid door directeur-bestuurder Thomas van Waardhuizen.
1. Opening
Om 21:00 uur opent voorzitter Ed Theunen de vergadering. Er is helaas vandaag geen
geluidsverslag en uitzending door een storing van de apparatuur.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
4. Nota positief gezondheidsbeleid
Miranda Roijakkers spreekt in over de nota en brengt het thema eenzaamheid naar voren. Ze
benadrukt het belang van dit onderwerp, met name bij jongeren. Ze vindt de genoemde
maatregelen in de nota te vaag en pleit voor meer helderheid.
Vanuit de commissie worden verschillende vragen aan de inspreker gesteld:
- GroenLinks: wat is concreet het advies van de inspreker? De inspreker wijst op de stichting
Joyness en netwerken die al beschikbaar zijn.
- VVD: wat ziet de inspreker als concrete rol voor de gemeente? Inspreker: dat er helderheid is
over wie verantwoordelijk is bij het probleem van eenzaamheid onder jongeren. De
gemeente kan voorlichting geven. Scholen kunnen daar ook een rol bij spelen.
- M2000: zou de gemeente explicieter moeten zijn bij subsidieverlening? De inspreker vindt het
vooral belangrijk dat er aandacht voor is, op elke manier.
- SB: op welke manier had de inspreker vroeger aandacht willen krijgen? De inspreker geeft
aan dat ze vooral aandacht van haar ouders heeft gemist.
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CU-SGP: wat was het keerpunt in haar leven? De inspreker geeft aan dat er veel factoren
meespeelden en raadt aan om haar boek te lezen. Vooral heldere signalering en aandacht
voor het onderwerp is belangrijk.
CDA: zou het helpen als de verenigingen aandacht hadden voor dit probleem? De inspreker
geeft aan dat hoe meer mensen het onder de aandacht brengen, hoe beter het is.

Nota positief gezondheidsbeleid
M2000 vindt het onderwerp eenzaamheid niet concreet genoeg in de nota terugkomen.
Eenzaamheid ligt ten grondslag aan veel andere problematiek. Het mag concreter en helderder.
Roept op om samen met een motie of amendement te komen. Ook vindt M2000 dat de
kadernota SMART-er geformuleerd moet worden. Lokaal Liberaal en de PvdA beamen dat
eenzaamheid een belangrijk speerpunt is en het concreter benoemd mag worden.
De VVD geeft aan dat de nota is opgesteld aan de hand van een gezondheidsmonitor en in
samenspraak met uitvoerende partijen. Hij vindt het lastig dat de raad dan nu opeens zou zeggen
dat alleen eenzaamheid een speerpunt zou moeten zijn. GroenLinks, Streekbelangen en het
CDA geven aan dat de andere speerpunten niet los gelaten hoeven worden. HVV pleit voor een
jaarlijkse evaluatie. Het CDA voegt toe dat voorlichting over alcohol- en druggebruik op scholen
structureel aandacht verdiend. De PVV vindt de nota mooi aansluiten bij de ‘Lief en Leed-straat’.
Er wordt nog gesproken over het mantelzorgcompliment en de praktijkondersteuner bij de
huisarts (POH). Dat levert heel veel op: is daar uitbreiding voor opgenomen in de nota? Diverse
fracties geven aan dat de nota wel erg uitgebreid is.
Wethouder Hetty Veneklaas geeft aan dat aandacht voor verslavingen op scholen belangrijk is.
Ze licht toe dat de nota een uitwerking is van landelijke speerpunten, onderbouwd met lokale
cijfers. Op de 3 speerpunten worden uitvoeringsplannen gemaakt met concrete doelen. Ze hoort
de wens van de raad om eenzaamheid een prominentere plaats te geven. Maar ze weet niet of
het een goede keuze is om alleen voor eenzaamheid te kiezen. Vooral omdat het lastig te
traceren is, en de daaruit voortkomende problematiek vaak meer zichtbaar is. Extra geld
(€ 150.000) voor de POH is al meegenomen in de begroting.
 De nota positief gezondheidsbeleid kan als bespreekstuk naar de raad.
5. Jaarrekening 2018 Wereldkidz
De VVD vraagt de wethouder of het lerarentekort ook in Stichtse Vecht speelt. GroenLinks vraagt
voor meer aandacht voor LHTI op scholen.
De wethouder heeft uit een recent gehouden gespreksronde met de basisscholen gehoord dat
het lerarentekort binnen Stichtse Vecht erg meevalt. En meer aandacht voor LHTI vindt ze een
prima suggestie om me te nemen bij een volgend gesprek op scholen.
 De jaarrekening kan als hamerstuk naar de raad.

Pagina 2 van 3

6. Begroting 2019 Wereldkidz
M2000 spreekt een compliment uit voor het bestuur van Wereldkidz. Alle commissieleden sluiten
zich daarbij aan. De wethouder zal het compliment overbrengen.
 Kan als hamerstuk naar de raad.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.11 september 2019, AMH
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