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AAN de commissie

Onderwerp: Kort verslag van de raadscommissie van 9 oktober 2017.
Aanwezig:
CDA
LoppersumVooruit
PvdA
GroenLinks
Gemeentebelangen/D66
ChristenUnie
VVD

A.A.G. Elderman- Star, A. Laning en H. Binnekamp
H. Warink, E.R. Swaagman en W. Hartlief.
C. Bultje
L.G.A.M. van Esch
J.A. Meyling
B.H. Prins (tot agendapunt 6), H.J. van Heerde en T.M. DonkerVan der Vinne.(vanaf agendapunt 6)
B.J. Huizing

Voorzitter
Loco-griffier
Collegeleden

G.J. Reinders (LoppersumVooruit)
H. Speulman
wethouders P. Prins en B. Schollema.

Afwezig mka:

D.F.W. van Impe (GroenLinks), L. Oldenhof (PvdA) en H.M.
Sauerborn (Gemeentebelangen/D66)

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Aankondiging vaststellen insprekers.
Er zijn geen insprekers.
4. Kort verslag van de raadscommissie van 11 september 2017
Mevrouw Oldenhof was aanwezig. Verder geen opmerkingen over of naar aanleiding van het
verslag.
5. Burgertop WMO door de zorgcoöperatie Loppersum.
Wethouder Schollema legt uit dat de regie en de inhoud van de burgertop bij de Zorg coöperatie
lag en niet bij de gemeente. Hij prijst de rol en positie die zij inneemt in het dorp Loppersum.
De heren J.J. Belderok en J. Wierenga van de coöperatie geven daarna hun presentatie over de
gehouden burgertop op 1 april 2017 en de verdere implementatie van hun projectvoorstellen. De
presentatie is bij dit verslag gevoegd.
Aangegeven wordt waarom de burgertop is gehouden. De top is gemeentebreed gehouden en in
overleg met de gemeente voorbereid. In het najaar wordt een terugkomst bijeenkomst gehouden
om de uitkomsten te bespreken en werkgroepen op te richten om de voorstellen, in samenwerking met de gemeente, uit te werken.

De inbreng van de Burgertop is vertaald in 10 projecten. Vanavond worden 3 daarvan
gepresenteerd: De kennis en inzicht die de burgers zouden moeten hebben om zelf regie te
hebben over hun zorg. Daar moet jaarlijks aandacht aan worden besteed door de gemeente,
samen met haar inwoners. Een suggestie is om dat te doen door een sociale kaart te maken,
“een week van de voorlichting” te organiseren en het vormen van een groep inwoners die
hulpbehoevenden kunnen bijstaan bij hun contacten met professionals.
a. De toegankelijkheid van het zorgloket moet goed lopen. De gemeente moet goede informatie
verstrekken. Een werkgroep kan daarover adviseren. Een projectgroep (bestaande uit medewerkers gemeente, professionals en burgers) formeert een fysiek zorgloket die
hulpbehoevende burgers bezoeken. Duidelijk moet zijn wat met de gegevens van de inwoners
gebeurt. Het (digitale) loket moet goed toegankelijk zijn voor gehandicapten.
b. De veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimtes en publieke gebouwen in de
dorpen voor kwetsbare mensen. Alle dorpen moeten 30 km gebieden worden; dat moet ook
gehandhaafd worden. Hoge stoepen langs straten moeten verdwijnen.
Voor deze projecten is coördinatie nodig. De gemeente moet hierbij ondersteunen door een
regierol te nemen, de corporatie kan de mensen leveren, aldus de coöperatie.
Vanuit de commissie komen een aantal vragen en opmerkingen die door de wethouder en de
beide inleiders worden beantwoord.
- zijn de 10 punten ook toepasbaar in alle dorpen?
- er moet een goede afstemming zijn tussen regie, coördinatie en stimuleren.
- wat moet de rol van de gemeente zijn en wat doet ze momenteel nog niet goed?
- wat moet de rol van de WMO-adviesraad zijn?
- ook bij de automobilisten zelf moet bewustwording over veiligheid op straat ontstaan.
- is het gemeenteloket momenteel niet goed toegankelijk?
- vrijwilligers moeten de privacy van hulpbehoevenden bewaken.
- hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen aan de discussie en niet een beperkte
groep?
- waarom is nog een stimulator nodig naast de grote inzet die de coöperatie al pleegt?
- kunnen alleen leden van de coöperatie in de projectgroepen?
6. Wonen in Loppersum.
Wethouder Prins leidt de presentaties in die door mevrouw Pijpker en de heer Wobbes van de
afdeling MRO worden gegeven. Over enige tijd wordt weer een presentatie gegeven samen met
de woningcorporaties over onder andere de versterking en de koppelkansen. De presentatie is bij
dit verslag gevoegd.
Vanuit de commissie komen een aantal vragen en opmerkingen die door de wethouder en door
de beide inleiders worden beantwoord:
- de duurzaamheidslening past goed bij het transitieplan voor het dorp Loppersum.
- kan bij de inzet van consulenten bij de indicatie na 2020 weer een beroep worden gedaan op
kennis uit andere gemeenten?
- krijgt de gemeente bij de verkoop van kavels ook last van de verkoop van woningen door de
NAM?
- wordt de huisvesting van statushouders gehaald vanwege de wetwijziging over de urgentie
van hen.
- hoe ziet het bod door een corporatie eruit bij een woonvisie en wie beslist over de acceptatie
hiervan?
- moet er ook een percentage woningen voor jongeren in zo’n bod staan?
7. Sluiting.

