Toezeggingenlijst
versie 29 januari
Zorg & worden
Samenleving
Motielijst: moties, toezeggingen
en amendementen
(let 2020,
op mutaties
gecommuniceerd naar de commissies van maart 2020)
29-jan Overzicht toezeggingen per 27 oktober 2017
Let op: bij "status behandeling" (kolom I) alleen "open" of "afgedaan" gebruiken
nummer

type

PH

inhoud

status
behandeling

deadline

wijze van behandeling

afgedaan

01-10-2019

Via RIB 2019-80 (12 december 2019) zijn
de Beleidsregels gemeentelijk
minimalbeleid, schulddienstverlening,
overgangsrecht en notitie maatwerk en
wederkerigheid naar de raad gestuurd; Via
een collegebrief d.d. 19 december 2019 is
de bestuursrapportgae sociaal domein
naar de raad gestuurd.

behandelaar

Cie

bron

pho

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 12 juni 2019 (5. Focus op
werk: 25% meer mensen aan het
werk vanuit de participatiewet)

1. Werk inkomen onderwijs

T19/081

toezegging

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe, dat aan de hand van de kaders die zijn gesteld
in het stuk in Q3 terug te komen naar de raad met een benoeming van de
resultaten en de aangepaste verordeningen c.q. beleidslijnen. (T19/81);

T19/162

toezegging

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe, te kijken of het mogelijk is voor het einde van
het jaar een dashboard voor de raad te abstraheren op basis van de interne
dashboards Sociaal plein (T19-162).

afgedaan

01-01-2020

Via een collegebrief d.d. 19 dec 2019 is de
bestuursrapportage sociaal domein naar
E. van Rossum
de raad gestuurd

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 27 november 2019 (13.
Bestuurlijke Evaluatie "WINST")

1. Werk inkomen onderwijs

T19/163

toezegging

Wolthers

Wethouder Wolthers nodigt de commissie uit om in december bij het Sociaal
Plein op bezoek te komen, waarbij het plan van aanpak van de implementatie
van plannen wordt toegelicht (T19-163).

afgedaan

01-01-2020

Op 9 januari 2020 van 20:00 tot 21:45 is
een bijeenkomst georganiseerd op Sociaal E. van Rossum
Plein.

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 27 november 2019 (13.
Bestuurlijke Evaluatie "WINST")

1. Werk inkomen onderwijs

B. Pedawi

