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mw. T. Huijboom (CU), F.J. Marchal (ND)

Besluitenlijst: mw. E.A.Schreiner
Nr.

Onderwerp:

Actie:

01.

Opening-mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter doet melding van de afwezige vaste commissieleden en
de vandaag vervangende personen.

02.

Publieksrondvraag / spreekrecht
Mevrouw L. Kalma-Lok spreekt in over de zorgverlening aan zieken en gehandicapten.

03.

Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 5 februari 2015
De besluitenlijst wordt met de volgende opmerkingen vastgesteld:
CU geeft aan dat mw. Hanja Jong en dhr. Pool niet op de aanwezigenlijst stonden
vermeld. SH geeft aan dat mw. Joke Ruitenbeek niet op de aanwezigenlijst stond
vermeld. Dit is al vaker voorgekomen.
Tevens is er een toezegging gedaan door mw. Stam (agendapunt 4 van de besluitenlijst).
Deze is nog steeds niet afgehandeld, aldus mw. Valent ( SH).

04.

Vaststellen termijnagenda
Er zijn diverse vragen van de commissieleden over de termijnagenda:
- Mw. Visser- Hogeterp (CU): heeft een aanvulling op de termijnagenda. Mw. VisserHogeterp geeft aan dat ze n.a.v. de regioavond wilt verder praten over de definitie van
cliëntenparticipatie. Wethouder Stam zegt toe dat dit besproken kan worden in een

-

BOT overleg. Mw. Visser-Hogeterp geeft aan dat ze verder zal aangeven wat haar
doelstellingen zijn van deze bespreking.
Dhr Dalpra (GL): evaluatie: Wanneer kan de evaluatie huishoudelijke hulp verwacht
worden. Zelfde vraag inzake het privacybeleid. Wethouder Stam zegt toe dit na te
gaan, ook wat betreft de expertmeeting
Dhr. Marchal (ND): Stelt aan de commissie voor om in de 2e helft 2015 te praten met
wethouder van Diemen over het onderwijsbeleid. Dhr. Marchal zal op verzoek van de
commissie een voorstel maken om het onderwerp meer te preciseren .
Dhr. Jongenelen (BB) verzoekt het college om een presentatie MET in juni en juli in
de commissie te laten geven.
Dhr. Koppelaar (PvdA) verzoekt om niet te veel BOT overleggen
Dhr. Bleeker (SH) geeft aan dat ondanks meerdere toezeggingen het armoedebeleid
nog niet op de termijnagenda staat. Wethouder Stam zal dit navragen aan wethouder
Oude Kotte.

Met deze opmerkingen en wijzigingen wordt de termijnagenda vastgesteld.
05.

Actieve informatie vanuit het college
Wethouder Stam geeft een korte toelichting over sociale wijkteams en het sociaalplein. Er
komt een stuk hierover ter inzage voor de commissie aan in mei. Dit zal ook op de
termijnagenda worden geplaatst. (Wethouder Stam)

06.

Raadsvoorstel voorzieningen huisvesting onderwijs
Door BB wordt de vraag gesteld of we als raad hier nog wel iets over te zeggen hebben
en of er financiële gevolgen zijn verbonden aan deze verordening. CU had vergelijkbare
vragen. De SH vraagt zich af hoe dit in verhouding staat tot motie 2 uit de voorjaarnota
behandeling 2014.
Wethouder Stam geeft aan dat er geen financiële gevolgen zijn verbonden aan deze
verordening. De verdere vragen zullen schriftelijk voor de raadsvergadering worden
beantwoord.
Conclusie: Bespreekstuk tenzij de beantwoording van de vragen naar tevredenheid heeft
plaatsgevonden.

07.

Raadsvoorstel technische wijziging verordening leerlingenvervoer
De SP en HOP willen weten wat de financiële consequenties zijn van deze verordening.
Wethouder Stam zegt toe dat dit wordt uitgezocht voor de raadsvergadering.
Conclusie: Bespreekstuk tenzij de beantwoording van de vragen naar tevredenheid heeft
plaatsgevonden.

08.

Rondvraag
Mw. Verhagen ( HOP) over privacybeleid: Mensen komen gewoon bij een gemeenteloket
met een zorgvraag en dit geeft geen goed gevoel voor hun privacy. Wethouder Stam gaat
dit na

09.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur

