Actielijst commissievergadering Sociaal Domein
Datum raad
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01.07.19

Datum cie
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Kalenderjaar 2018/2019/2020

Onderwerp

Toezegging

Uitvoering

Voorstel college betreffende
centrumregeling verwerving jeugdhulp

De wethouder zegt toe te onderzoeken of het
mogelijk is de raad te betrekken bij de
toekomstige evaluatie van het Service Level
Agreement, ongeacht of het besluit daarover bij
het college ligt of niet.

Cie 27/01/20 bespreekpunt
evaluatie uitvoeringsplan 2019
en het uitvoeringsplan 2020
inkoop Jeugdhulp Zuid-Limburg.

Armoedebeleid

Onderzoek naar de armoedeval: over de huidige
situatie is vandaag overleg gevoerd met KWIZ en
daarbij zijn de vervolgstappen waarop het college
specifiek wil focussen uitgezet. Het lukt helaas
niet om dit nog mee te nemen in de kadernota,
maar dit wordt na het zomerreces zo snel mogelijk
met de raad gedeeld zodat men dit in de
besluitvorming rondom de programmabegroting
kan meenemen. In de programmabegroting komen
ook specifiek de lokale activiteit en situatie naar
voren, uiteraard met de bijbehorende
prijskaartjes.
Ten aanzien van de laagdrempelige voorzieningen
zegt de wethouder toe hier op lokaal niveau extra
aandacht aan te besteden, maar het wordt niet
opgenomen in het beleidsplan.
Het op te stellen beleid dient ergens tussen 1
december 2019 en 1 maart 2020 ter besluitvorming
aan de raad te worden voorgelegd. De commissie
kan nu kennisnemen van onderliggende notitie en
vragen stellen waarna het college de opmerkingen
van de commissie zal meenemen in het op te
stellen raadsvoorstel.
Effectief inzetten middelen: het college zou graag
van de raad de beleidsvrijheid krijgen zodat men
niet voor elk klein bedrag terug naar de raad
hoeft. In de nota staan voorbeelden over de
richting waaraan het college denkt. Het is de vraag

Het voorstel ligt voor in de cie
SD van 14 september 2020.

13.06.19

Inburgering en integratie

1-3

Er volgt geen raadsnota, maar
e.e.a. wordt in het najaar als
bespreekpunt behandeld.
De voorgenomen nieuwe Wet
Inburgering lijkt namelijk op een
uitvoeringswet en hierbij
hoeven er geen kaders door de
raad te worden vastgesteld.
Is verwerkt op raadsplanner bij
de griffie.

of de raad dit al dan niet effectief vindt.
09.12.19

18.11.19
Presentatie raadsrapportage monitor
Toekomstagenda Sociaal Domein
Maastricht Heuvelland

De wethouder zal er alles aan doen om ervoor te
zorgen dat de specifieke gegevens in maart 2020
inzichtelijk zijn en ook welke maatregelen de
gemeente kan nemen, uiteraard zonder dat dit ten
koste van de inwoners gaat.
De wethouder beaamt dat er niet veel wordt
georganiseerd voor jeugdigen, hij neemt de
suggestie voor het realiseren van een jeugdhome
mee in het onderzoek om te komen tot een
gedragen jeugdbeleid.

Is opgepakt.

Raadsinformatiebulletin (19.69) Evaluatie
1e jaar JOP rolschaatsbaan

De wethouder zegt toe de uitspraak van de
bezwarencommissie in de gaten te houden en hij
stelt voor daar in de eerstvolgende commissie op
terug te komen en dan ook te het collegebesluit te
evalueren. Gezien de tijd die dit waarschijnlijk in
beslag zal nemen kan dit eventueel ook op een
aparte avond gebeuren.
De wethouder heeft geprobeerd de vandaag
gestelde vragen zoveel mogelijk mee te schrijven,
maar sommige vragen kan hij nu niet meteen
beantwoorden. De wethouder kan zich vinden in
het voorstel van lid M. Knubben om de commissie
in de gelegenheid te stellen eventuele aanvullende
vragen schriftelijk beschikbaar te stellen. Hij zegt
toe alle vragen schriftelijk te beantwoorden vóór
de eerstvolgende commissievergadering.

Dossier is in behandeling, zie RIB
20.26.
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Voorstel college betreffende opzetten van
een integraal Jeugdbeleid

17.02.20

Is in behandeling, naar
verwachting wordt dit
binnenkort geagendeerd.
Opzetten jeugdbeleid werd
vanwege corona tijdelijk
stilgezet. Is nu zeer recent weer
in gang gezet. Wij betrekken de
raad daar naar verwachting op
korte termijn bij.
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