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Onderwerp

Actie

Opening – mededelingen – vaststellen agenda
Op verzoek van wethouder Valent en inspreker de heer Zijp, wordt door de
voorzitter een nieuwe volgorde van agendapunten voorgesteld. De commissie
stemt hiermee in.
Wethouder Does heeft twee mededelingen over:
1. Eventuele overschrijding kosten Jeugdzorg.
2. Komende studiereis naar Denemarken om projecten jeugdzorgpreventie te
bezoeken. Een verslag hiervan wordt t.z.t. met de raad gedeeld.
Wethouder Valent doet een mededeling inzake de wachttijden bij een WMOaanvraag.

02.

Publieksrondvraag / spreekrecht
De heer J. Zijp (bestuurder Ronduit Onderwijs) spreekt in naar aanleiding van
agendapunt 6 (Discussiestuk Jeugdzorgplus).

03.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 18 juni 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

04.

Raadsvoorstel Zienswijze 1e en 2e wijziging begroting 2019 GGD
De commissie adviseert dit voorstel als akkoordstuk op de nemen op de komende
raadsagenda.

05.

Raadsvoorstel initiatiefvoorstel D66 inzake burgerhulpverlening en AED’s
Naar aanleiding van suggesties vanuit de commissie wordt de besluittekst in het
initiatiefvoorstel door de indieners op een enkel punt aangepast.
De commissie adviseert dit voorstel vooralsnog als bespreekstuk op te nemen in
de komende raadsagenda.

06.

Discussiestuk Jeugdzorgplus
Na een uitgebreide discussie adviseert de commissie de indieners van de notitie
om een informele bijeenkomst met alle betrokken instanties te organiseren.
GroenLinks en de PvdA zullen de uitkomsten van de discussie terugkoppelen in
de regio en zal de gemeenteraad mededelen wat er uit de regio is gekomen.

07.

Raadsvoorstel verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
De fractie VVD kondigt aan een amendement voor te bereiden inzake een op te
nemen regeling om zgn. ‘spookraadsleden’ te voorkomen en de voorziening (‘13e
maand’) voor arbeidsongeschiktheid ouderdom en overlijden niet op te nemen in
de verordening.
De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk voor de komende
raadsagenda te agenderen.

08.

Raadsvoorstel toelage leden werkgeverscommissie
De fractie D66 uit haar bedenkingen over dit voorstel en wil dit in de
raadsvergadering aan de orde stellen.
De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk voor de komende
raadsagenda te agenderen.

09.

Rondvraag
W.J. Mandersloot geeft aan dat de cursus Politiek Actief voor inwoners, een
overschot aan inschrijvingen heeft opgeleverd. Gelet op de teleurstelling voor de
afvallers en het enthousiasme bij de deelnemers stelt hij voor dat de gemeente
een tweede cursusmogelijkheid aanbiedt.
De commissie verzoekt de griffier een voorstel daartoe te agenderen bij de
eerstkomende vergadering van het presidium.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.05 uur.

