Komen te vervallen

Blijven staan: hier is al eerder een besluit over genomen / nu geen discussie over

Blijven staan / mogelijk agenderen op 09/11
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Jeugd- en jongerenwerk
Valkenburg aan de Geul beweegt!
Ombuigen innovatiesubsidie
Inzet beweegmakelaar
Afschaffen cultuur-, natuur- en milieueducatie

Wordt meegenomen tijdens reguliere overleggen met scholen / problemen tijdig repareren
Is mogelijk / evaluatie Q1 2023, maar indien nodig eerder
Idem als bij 5
Het is wel zinvol te onderzoeken of het goedkoper kan, maar huidige bedrag blijft staan

Afschaffen post sociale veiligheid primair onderwijs
Onderzoek bibliotheekwerk
Onderuitputting vervoerskosten bewegingsonderwijs
Onderschrijding subsidieregeling algemene voorzieningen
Gezins- en jongerencoach
Samenwerkend Kindcentrum
Coördinatie Sociale Team onderbrengen bij gemeente Maastricht
Het maatschappelijk werk nog meer inzetten als vangnet
Verminderen indicaties dyslexie
Er wordt geen subsidie ter beschikking gesteld om de indicaties van dyslexie te verminderen
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Evaluatie uiterlijk Q1 2023
Onderzoek algemene voorziening scootmobiel
Er kan wel worden gekeken naar de effecten van onderzoek gemeente Maastricht
Mantelzorgondersteuning.
Dit blijft dus op het oude niveau.
Onderwijsachterstanden.
Het zou kunnen, maar het college laat dit voor nu staan.
Onderzoek naar verdere samenwerking op beleid
Het verbeteren van de toegang
College vindt dat procesregisseur eigenlijk in dienst kan komen bij gemeente Maastricht
Methode Instituut Publieke Waarden
Versterken van de samenwerking met huisarts
College wil samenwerking versterken vanwege goede invloed op voorkomen noodzaak zorg
Jaarlijkse controle klantenbestand Omnibuzz
Gemeente communiceert ook zelf de wijzigingen richting inwoners
Extra inzet sociale recherche
Wel met Maastricht in overleg om te kijken waar het binnen het contract beter kan
Minder uren huishoudelijke hulp indiceren
Het college begint dus niet met bijstellen
Onderzoek naar verdere samenwerking inkoop
Re-integratie arbeidsmarkt
Het college zet er vol op in zodat er straks geen sociale recherche meer nodig is
Verbeteren inkoop jeugdhulp Maastricht
Vergroten aandeel PGB binnen dienstverlening huishoudelijke Het wordt al toegepast, college stuurt er niet op om dit aandeel te vergroten
hulp
30. Verlagen lokaal innovatiebudget jeugd
Als er mogelijkheden zijn, worden deze aan de nog op te stellen notitie toegevoegd

