Van: griffie
Verzonden: woensdag 9 september 2020 19:16
Aan: griffie; 'B. Hardij (berthardy@ziggo.nl)'; 'Blom, Jacques'; 'Cobben, Harrie'; 'Fulmer-Bouwens,
Corry'; 'G. Silverentand-Nelissen (gertiesilverentand@icloud.com)'; 'H. Baaij'; 'J. Kleijnen
(jef.kleijnen@gmail.com)'; 'Lloyd Wagemans (lwagemans@gmail.com)'; 'M. Smeets
(Mariellesmeetsvvd@gmail.com)'; 'Math. Knubben'; 'Niels Dauven (nielsdauven@gmail.com)'; 'P.J.
Huisman'; 'Rooding-Eurlings (Biancaroodingvvd@gmail.com)'; 'Thomas Brune (thomasbrune@hotmail.com)'; 'Veerle Marx (veerle_marx@hotmail.com)'; 'Verheggen-Penders
(mpverheggen@icloud.com)'; 'W. H. M. E. Weerts (wimweerts@eijsden-margraten.nl)'; 'Weerts
(wweerts@ziggo.nl)'; 'D.G. Kamphuis'; 'Ger Ruyter'; 'H. J. M. Aussems (hub.aussems@gmail.com)'; 'J.
H. L. Maenen (hmaenen@gmail.com)'; 'Jannie van de Worp-Krijger'; 'M. A. C. Dexters-Mijnes
(marietdexters@ziggo.nl)'; 'P. J. G. M. van de Venne (nelly2778@gmail.com)'; 'Wilma Scheres'
CC: J.Leunissen; R.Meijers
Onderwerp: RE: Stand van zaken- Armoedebeleidsplan

Aan de leden van de raad en burgerleden commissie Sociaal Domein,
Zoals in eerdere correspondentie gemeld wordt u hierbij op de hoogte gebracht van de
laatste stand van zaken inzake het Armoedebeleidsplan.
Onderstaande bericht en verzoek namens het college is bij de griffie ontvangen en sturen
wij u door:

Geachte leden van de raad
Het raadsvoorstel inzake het ‘Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 20212024’ staat geagendeerd voor de commissie van 14 september aanstaande. Bij controle is
geconstateerd dat er enkele omissies in het armoedebeleidsplan zitten.
Gebleken is dat er abusievelijk een rekenfout in de verschillende scenario’s is geslopen.
De extra kosten van de scenario’s komen daardoor substantieel anders uit dan aangegeven.
Wij willen de financiële consequenties van de verschillende scenario’s daarom nog eens
zorgvuldig laten doorrekenen zodat er een goede afweging gemaakt kan worden tussen de
verschillende scenario’s. Reden waarom wij voorstellen de armoedenota van de agenda van
de commissie van aanstaande maandag te halen en door te schuiven naar de commissie van
23 november 2020.
Dit is na de behandeling van de programmabegroting, derhalve zal het college in die
begroting een voorstel opnemen voor het reserveren van afdoende bedrag als taakstelling op
het sociaal domein om het armoedebeleid te kunnen vormgeven.
het kan dan in een integrale afweging worden meegenomen tijdens de programma begroting
Bovenstaande verzoek zal bij het agendapunt als notitie aangevuld worden en in de
vergadering als zodanig aan de commissie voorgelegd worden.
Wij hopen u hiermee afdoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,
Edith Theunissen- Jos Pluijmen
Raadsgriffie

