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Ongewijzigd vastgesteld.
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Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
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1.Inzet aanspreekpunten (n.a.v. jaarstukken Stadsbank). De cie. MO is 
hierover op 15/9 geïnformeerd.
2. Evaluatie keukentafelgesprekken. Aan de cie. MO is op 15/9 toegelicht 
hoe de aanspreekpunten werken vanuit welke richtlijnen, gericht op het 
bieden van maatwerk.
De commissie stemt ermee in om de punten 1 en 2 van de lijst te halen.
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Tweede bestuursrapportage 2016
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op de besluitvorming
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(De voorzitter vat de 
conclusies/oordelen 
samen in een 
commissieadvies en 
noemt daarbij de 
belangrijkste 
argumenten en 
eventuele 
minderheidstandpun
ten en 
voorbehouden.)

Afgesproken is dat diverse technische en inhoudelijke vragen nog 
schriftelijk worden beantwoord. 

Toezegging m.b.t. Lijst-subsidies: in principe is de uitwerking 
gemandateerd aan het college maar wethouder Van der Wardt heeft 
toegezegd in november informatie te sturen naar de commissie zodat 
notie kan worden genomen van de uitvoering aan de hand van de 
beleidsregels. 

Commissie-advies: bespreekstuk in de Begrotingsraad.
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Programmabegroting 2017-2020
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op de besluitvorming

Conclusies en 
afspraken
(De voorzitter vat de 
conclusies/oordelen 
samen in een 
commissieadvies en 
noemt daarbij de 
belangrijkste 
argumenten en 
eventuele 
minderheidstandpun
ten en 
voorbehouden.)

Afgesproken is dat diverse technische en inhoudelijke vragen nog 
schriftelijk worden beantwoord. 

Toezegging m.b.t. Sport: het college organiseert een 
raadsinformatiebijeenkomst over dit onderwerp.

Commissie-advies: dit stuk is rijp voor bespreking in de Begrotingsraad, 
onder voorbehoud van de antwoorden op de nog openstaande 
technische en inhoudelijke vragen.
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Rondvraag
Open gesprek
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Er is gevraagd naar de voortgang van het raadsonderzoek naar de 
kwaliteit van de herindicatie van de huishoudelijke hulp 2016. De 
commissievoorzitter heeft als contactpersoon voor het 
onderzoeksbureau de vragen beantwoord. 

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling in zijn openbare 
vergadering van 10 november 2016.

de commissiegriffier de voorzitter

Birkitta Kortes Ben Hiddinga


