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Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties

Conclusies en afspraken De volgende punten kunnen van de lijst af omdat deze zijn afgehandeld door het college.
punt 4. Huishoudelijke hulp, informatiebijeenkomst over alfahulpen (breed)
punt 5. Brede informatieavond actieplan huisvesting en integratie statushouders
punt 6. Memo inzicht rentetarieven SON.

Onderwerp
Aard bespreking

Cijfers en monitoring sociaal domein, kwartaal 1 en 2
Raadsinformatiebijeenkomst

Conclusies en afspraken Dit onderwerp is voorafgaand aan de commissievergadering aan de orde geweest tijdens 
een raadsinformatiebijeenkomst. De voorzitter heeft in de commissie medegedeeld dat in 
een volgende commissievergadering nader wordt ingegaan op de gepresenteerde cijfers.

N.b.: In de Agendacommissie van 19 september jl. is teruggeblikt op dit punt en in het 
verslag is daarover het volgende opgenomen:
“V.w.b. de ‘Cijfers en monitoring sociaal domein, kwartaal 1 en 2’ is afgesproken dat de 
fracties nu de tijd krijgen om de informatie te verwerken. In tegenstelling tot wat in de 
commissie MO afgesproken was, komt dit onderwerp niet terug in de commissie als 
apart agendapunt. De aanwezigen gaan inventariseren in hun fracties of dit dashboard 
voldoende informatie biedt, of er aanvullingen zijn en of er behoefte is aan een 
benchmark. Dit wordt teruggekoppeld aan de commissievoorzitter en de 
commissiegriffier en die nemen dat op met de betrokken wethouder en ambtenaren.
Alle fracties wordt nog om een reactie gevraagd. (Via een mail van de 
commissiegriffier MO.)”

Onderwerp
Aard bespreking

Formuleren onderzoeksvragen raadsonderzoek kwaliteit van de herindicatie 
huishoudelijke hulp 2016
Ter voorbereiding op besluitvorming

Conclusies en afspraken

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

De heer Pröpper vervolmaakt de onderzoeksopzet naar aanleiding van alles wat 
besproken is. Er wordt naar gestreefd de onderzoeksopzet tijdig naar de raad te sturen 
zodat besluitvorming plaats kan vinden in de raadsvergadering van 22 september a.s., 
eventueel voorafgegaan door een raadsdebat.
De vaststelling van de onderzoeksopzet en de opdrachtverstrekking zal dus in de 
raadsvergadering van 22/9 plaatsvinden.

Onderwerp
Aard bespreking

Memo pilot buurtbudgetten
Open gesprek

Conclusies en afspraken

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

D66 is uitgenodigd om de inzichten rondom de buurtbudgetten nog eens te bekrachtigen 
in een motie rondom de begroting. 



Aldus vastgesteld door commissie Maatschappelijke Ontwikkeling in zijn openbare 
vergadering van 13 oktober 2016.

de commissiegriffier de voorzitter

Birkitta Kortes Ben Hiddinga


