Besluitenlijst Commissievergadering Samenleving en Bestuur
Datum

31 oktober 2019

Aanwezig

K. Francken-Schiffer (voorzitter); R. Wouters (commissiegriffier); S. Zeegers (SP);
M. van Bergen (SP); E. Troost-de Wit (Jong Uden); M. Klijs (Gewoon Uden);
T. Daanen (Gewoon Uden); T. Bartels (D66)*; I. Tros (PvdA); M. Geurts (PvdA)*;
T. Kardol (UdenPlus); A. Thenu (UdenPlus)*; M. Kappé-Borrèl (Groen Links);
H. Vissers (GroenLinks)*; E. Alofs-van den Boogaard (CDA); J. Minten (CDA);
V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); A. van Asseldonk (VVD–Leefbaar Uden);
M. Prinssen (portefeuillehouder); G. van Heeswijk portefeuillehouder);
*burgerleden
Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden

1

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen aanwezigen welkom.
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Vaststelling agenda

Besluit
De raadscommissie stelt de conceptagenda ongewijzigd vast.
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Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering Samenleving en Bestuur d.d.
3 oktober 2019

Besluit
De raadscommissie stelt de conceptbesluitenlijst ongewijzigd vast.
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Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De raadscommissie neemt kennis van de stand van zaken.
De fractie van SP spreekt uit dat er een groot aantal toezeggingen en moties op de
betreffende overzichten als eindtermijn 4e kwartaal 2019. De fractie spreekt de zorg
uit of de termijn voor alle toezeggingen en moties wordt gehaald.
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Rondvraag
Er zijn geen rondvragen ingediend.
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Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
Er zijn geen stukken ter bespreking geagendeerd.
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Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

7.a

Informatie aan de raad Raadsmonitor Sociaal Domein 2018

Toelichting
De raad heeft begin september de bijgevoegde informatienota over de Raadsmonitor
Sociaal Domein ontvangen. De raadsmonitor is in de commissievergadering S&B van 3
oktober jl. beeldvormend behandeld en is in deze vergadering oordeelsvormend
besproken.
De vragen van de fracties worden in de vergadering beantwoord door wethouder
Prinssen en wethouder Van Heeswijk. Er worden geen inhoudelijk door de commissie
gedragen conclusies getrokken over de inhoud van de monitor.
In de vergadering wordt de monitor als instrument besproken en o.a. afgezet tegen
de nut en noodzaak van het instrument tegen de informatie die volgt uit Waarstaat
jegemeente.nl. De commissie verzoekt in de agendacommissie en/of auditcommissie
te overleggen of de monitor volgend jaar wel terug dient te komen, en zo ja in welke
vorm. De fractie van SP verzoekt om toch zeker minimaal één keer per jaar, op basis
van goede informatie, als raad te kijken naar de stand van zaken op het sociale
domein.
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Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en
andere stukken
Er zijn geen stukken ter bespreking geagendeerd.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur en dankt de aanwezigen voor hun
inbreng.
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