Besluitenlijst Commissie Mens & Samenleving
Voorschoten
Datum

19-05-2022

Tijd

19:30 - 22:30

Locatie

Raadzaal Voorschoten

Voorzitter

Mw. J.G. van der Krogt

1

Opening en vaststelling agenda
Besluit:
Rachèl van Hellemondt, Bram Reinke en Rogier van Meggelen zijn afwezig.

2

Spreekrecht
Besluit:
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3

Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Besluit:
Er zijn geen terugkoppelingen.

4

Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Voorschoten 2015
Besluit:
De commissie is verdeeld over het voorstel. Een paar fracties zijn tegen of erg
kritisch. Er wordt aandacht gevraagd voor o.a. het volgende: het criterium van
noodzakelijkheid van minstens 6 maanden voor een maatwerkvoorziening, het
begrip zelfredzaamheid, de mogelijkheden voor maatwerk voor een scootmobiel en
de toepassing van het begrip 'onomkeerbare' beperking. De wethouder controleert
de tekst van de verordening op het wijzigen van zones in kilometers en stuurt indien
nodig een gecorrigeerde versie naar de raad. De commissie adviseert de raad dit
voorstel als bespreekstuk in de raadsvergadering te agenderen.

5

Zienswijze begroting 2023 Hecht (voorheen RDOG Hollands Midden)
Besluit:
De commissies doet verschillende suggesties voor de aanpassing van de tekst van
de zienswijze. De wethouder zegt toe deze suggesties te verwerken in de
zienswijzebrief en deze in aangepaste vorm aan de raad aan te bieden. De
wethouder komt terug op de vraag van de PvdA over de pilot Pluis-niet Pluis.
(toezeggingen) Het voorstel wordt als hamerstuk in de raadsvergadering
geagendeerd, tenzij de gewijzigde zienswijze aanleiding tot bespreking geeft.

6

Zienswijze conceptbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Besluit:

De commissie gaat akkoord met het voorstel dat als hamerstuk wordt geagendeerd
in de raadsvergadering. De wethouder zegt toe de in de zienswijze gevraagde
evaluatie naar de raad te sturen zodra die binnen is. (toezegging)
7

Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke
vragen
Besluit:
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt.

8

Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Besluit:
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9

Sluiting
Besluit:
Ca. 21.10 uur.
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