
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk Ontwikkeling van 21 mei 2007 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In verband met de raadsbrede behandeling van de 
strategische visie van 20.00 uur tot 21.00 uur geldt voor vanavond een spreektijd van 4 minuten. Naar 
aanleiding van een opmerking van de heer Klut deelt de voorzitter mee dat de commissie kan besluiten om een 
onderwerp nogmaals te agenderen voor een volgende vergadering als zij van mening is dat een onderwerp 
onvoldoende besproken is. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht voor burgers wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Agendapunt 6 wordt behandeld voor agendapunt 5. Overigens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel ten aanzien van de gewestelijke taken op het gebied van onderwijs, educatie en 
 jeugdbeleid in verband met de opheffing van het Gewest. 
De commissie adviseert in meerderheid akkoord te gaan met het voorstel. De fractie van de Socialistische Partij 
heeft aangegeven nog geen uitspraak te willen doen. Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 4 juni 2007. 
 
5. Voorstel verordening vestiging alleenrecht re-integratie activiteiten (ten behoeve van personen 
 met een zeer grote of nagenoeg onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt) 
De commissie adviseert unaniem akkoord te gaan met het voorstel. Op basis hiervan stelt de commissie voor 
het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 4 juni 2007. 
 
6. Voorstel tot het aannemen van het rapport van de Rekenkamercommissie over 
 schuldhulpverlening in de periode 2001-2006. 
De commissie kan akkoord gaan met het voorliggende voorstel en besluit. De fractie van GroenLinks heeft 
aangekondigd met een amendement te komen met betrekking tot besluitpunt 5 en 6. Op basis hiervan stelt de 
commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 4 juni 2007. 
 
Wethouder Kragt geeft aan na het zomerreces te komen met een integrale notitie Schuldhulpverlening.  
 
7. Besluitenlijst commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 14 mei 2007. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Actiepuntenlijst. 
De actiepuntenlijst wordt op de volgende punten gewijzigd en geactualiseerd: 

 
2. Schuldhulpverlening; punt wordt afgevoerd, nieuw actiepunt -integrale notitie Schuldhulpverlening- wordt 
  opgevoerd. 
3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning; nieuw tijdpad 06-2007. 
4. Bestuurlijke verantwoording Stichting Triton; nieuw tijdpad 07-2007. 
5. Wijksteunpunt Centrum; de wethouder komt vóór 09-2007 met een voorstel. 
9. Nieuw Format Marap WIZ; nieuw tijdpad 06-2007. 
12. Cultuurnota; punt wordt afgevoerd. 
18. Bezoek “de Nollen’; punt wordt afgevoerd. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


