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Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering d.d. 13 oktober jl.
Besluitvorming
Ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming

- Bestuurlijke toezegging 1, 2 en 3 zijn in bewerking.
- Motie ‘Raadsonderzoek kwaliteit van de herindicatie 

Huishoudelijke hulp 2016’. De commissievoorzitter heeft als 
contactpersoon gevraagd naar de stand van zaken bij 
onderzoeksbureau Pröpper. Daarop is een A4 met bijlagen 
aangeleverd en deze notitie is ter kennis gesteld aan de raad. 
Hierover zijn geen vragen gesteld in de commissie. 
Conform afspraak wordt gestreefd naar oplevering van het 
onderzoek op 1 december a.s.

- Motie ‘Alternatief Almende’ kan van de lijst geschrapt. 

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

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen Verordening Reflexis openbaar onderwijs en informatie 
over de samenwerking tussen Reflexis en LIMA.
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op de besluitvorming
De heer Stieber verzorgde een presentatie. Deze wordt nog digitaal 
ontsloten.

Commissie-advies: Hamerstuk in de raad.

Onderwerp
Aard bespreking

Cijfers en monitoring sociaal domein kwartaal 3
Informeren van de raad.
Aan de hand van een presentatie (al ter beschikking aan de raad) 
worden de cijfers gepresenteerd. 
De wethouder geeft aan dat men de presentatie van de cijfers op deze 
manier zal blijven vervolgen totdat aangegeven wordt dat men zaken 
mist of het op een andere manier gepresenteerd wil hebben. 
Als het om het bespreken van specifieke casussen gaat, dan kunnen 
deze ad hoc met de wethouder of de programmamanager besproken 
worden zodat zaken niet herleidbaar zijn.

Bestuurlijke toezeggingen voortvloeiend uit dit punt:

- Er volgt een collegereactie op het door Jan Vesters ter 
beschikking te stellen rapport van Ombudsvrouw Kalderboer 
m.b.t. Jeugdhulp.



- Aangegeven is dat men het onderwerp ‘Jeugd’ graag apart wil 
bespreken. In de Agendacommissie wordt besproken of dit wordt 
geagendeerd in de commissie MO of dat hiervoor een interne 
bijeenkomst in de gele kamer wordt georganiseerd.

- De memo over de rentetarieven van de Stadsbank wordt opnieuw 
onder de aandacht van de commissie gebracht.

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
-

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 8 december 2016.

de commissiegriffier de voorzitter

Birkitta Kortes Ben Hiddinga


