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Door fracties benoemde elementen
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STARTEN 2020 MET
Afvalbeleid

B
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VERDERE AANDACHTSTHEMA'S 2020
Armoede/ minimabeleid
(zie ook 7)
Met name aandacht voor werkende armen/stille armoede

- Er zijn in relatief veel kinderen die opgroeien in armoede
- De samenstelling van de woningbouwvoorraad in
Zwijndrecht zorgt voor relatief veel inwoners in een lagere
sociale klasse
- In hoeverre zorgt stapeling van beleid voor armoede?
- Er is een relatie met kindermishandeling: in Zwijndrecht is
het cijfer voor kindermishandeling relatief hoog
- Stille armoede bij ZZP-ers erbij betrekken
- Het beeld is: 2500 mensen zitten met financiële
perikelen, 5000 in armoede daar komen nog eens 1200
kinderen in armoede bovenop
- Er is een toename van mensen die gebruik maken van de
voedselbank

3

Onderzoek naar de wijken: Wij focussen ons op extra inzet voor
bepaalde probleemwijken en -buurten hoe kunnen wij anticiperen om
problemen te voorkomen die in de toekomst in andere wijken kunnen

- Gedacht wordt aan problemen op het gebied van
leefbaarheid, bevolkingsopbouw, voorzieningenniveau
- Vooruitkijken naar 2025

- We moeten naar de 100 kg pp.
- We hebben forse stappen gemaakt, het lijkt nu stil te
staan
- De tarieven hebben we kunstmatig laag gehouden
- We hebben veel hoogbouw, hier wordt niet gescheiden,
het rommelt hier al een hele tijd
- We hebben geen diftar, de systemen waren hier niet klaar
voor
- Scheidingsbereidheid, ondergrondse containers
- Grip op HVC
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gaan spelen.
(ex-ante onderzoek)
DEAL! : samenwerking in de regio om bedrijven naar de regio te trekken

C
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OVERIGE GROSLIJST
Leveren investeringen in het sociale domein rendement op, verdienen
ze zichzelf terug?
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Hoe effectief en toegankelijk zijn wij als gemeente om mensen te
helpen als ze vragen hebben, niet alleen digitaal maar ook aan het loket
of teleloon.
Hierbij betrekken de effectiviteit en bekendheid van de sociale
wijkteams/Vivera

- Sociale Wijkteams (Vivera) : gaat dat nu beter?
Op welke manier is de raad meegenomen in DEAL, wat
heeft ons bestuur ingebracht, wie werken er samen en wat
kost het ons? Wat levert het ons concreet op? Het gaat om
de informatiepositie en de rol van de raad
- Zwijndrecht zet in het raadsprogramma fors in op het
sociale domein: JOGG, subsidies aan sportverenigingen,
zorgmariniers verdienen deze investeringen zichzelf
terug?
- Volg aan de hand van kengetallen/nulmetingen de
effectiviteit van de investeringen
- Ligt in het verlengde van de motie over het hulploket en
het onderzoek communicatie van de rekenkamer
- De gemeente plaatst zich op afstand door alles digitaal te
doen
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Verwondering rondom de kengetallen en de schuldenpositie van de
gemeente van de gemeente

De oriëntatieavond op18 februari wordt afgewacht.
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Hoe krijg je grip op de jeugdzorg ?
(ook relatie met 2. Armoede)

- Het is een openeindregeling, de rekening wordt (te)
makkelijk bij de gemeente neergelegd.
- Solidariteitsbeginsel
- Wat verklaart de explosieve stijging van de jeugdzorg in
Zwijndrecht?
- Zijn er te veel aanbieders van jeugdzorg? De kwaliteit
van de jeugdzorg en hoe kan je hier sturing aangeven.
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Wat gebeurt er met de aanbevelingen uit de rekenkamerrapporten
TMS lijst

Hoe kan het beter? Er zit geen monitor op de opvolging van
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Onderzoeksprogramma artikel 212 – 213
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Verbonden partijen (zie ook 7 en 12)
Informatiepositie en de rol van de raad en de houding van de
bestuurders hierin

13

Sociale Dienst Drechtsteden

14

Eneco gelden

15

Raadsinstrumenten/Controlerende rol van de raad

de TMS lijst
- Welke onderzoeken worden er gedaan en hoe wordt dit
teruggekoppeld, wij zien hier als raad nooit iets van.
- Een aantal jaren geleden hebben wij hier flink in
geïnvesteerd, scheiding opdrachtgever en eigenaars rol
hoe houd je hier grip op, regelmatig gesprekken met de
verbonden partijen
Sociale Dienst Drechtsteden. Wij hebben het gevoel dat wij
als Zwijndrecht niet alles uit kunnen halen wat er in zit. Wij
sturen veel mensen naar de SDD. Wij moeten te veel
maatwerk leveren boven het reguliere pakket en daar
moeten wij extra voor betalen. Wat levert het op?
Hoe zit het met de Eneco gelden van 46 miljoen, wat
betekent dit als we dit inzetten op de dure leningen van ons,
hoe pakt dat uit? Kan je ook uitzetten in aandelen of op een
ander manier, wat zou het ons opleveren? Kan onze
schuldenpositie hiermee omlaag?
Hoe gaan wij met onze raadsinstrumenten om?

