Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 12 november 2007
1.
Opening en mededelingen.
In verband met de afwezigheid van de heer de Bruin opent de heer Abbenes de vergadering. Bericht van
verhindering is ontvangen van wethouder Kragt.
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3.
Vaststelling agenda.
De fractie van de PvdA vraagt om het door hen opgevoerde agendapunt 6; “Armoedebeleid” van de agenda af
te voeren in verband met afwezigheid van wethouder Kragt. De commissie gaat hiermee akkoord, het
agendapunt wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
De agenda wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.
e

4.
2 Programmarapportage januari-augustus 2007.
Voorstel
e
- kennis te nemen van de 2 Programmarapportage januari-augustus 2007
- in te stemmen met de voorgestelde afdekking van de gepresenteerde afwijkingen
- de bij de programmarapportage behorende begrotingswijziging vast te stellen.
e

De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel kennis te nemen van de 2 Programmarapportage januari-augustus 2007, het vooralsnog ten laste brengen van het verwachte jaarresultaat
ad -/- € 76.000,-- van de algemene reserve en de bij de programmarapportage behorende begrotingswijziging.
De fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur en de fractie van de Socialistische Partij hebben aangegeven het
punt als bespreekpunt te willen agenderen. Beide fracties hebben hierbij niet aangegeven over welke
onderwerpen zijn nader willen spreken.
Op grond van bovenstaande stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de
raadsvergadering van 19 november 2007.
Naar aanleiding van de bespreking van dit agendapunt krijgt de commissie nog antwoord/nadere informatie op
de volgende vragen/opmerkingen:
1. Nadere informatie met betrekking tot de risico’s in verband met het niet, of onvoldoende kunnen
verantwoorden van de Rijksvergoedingen Maatschappelijke- en Vrouwenopvang naar aanleiding van het
faillissement van St. Triton.
2. Uitbetaling subsidie Stichting Nautische Monumenten.
3. Rechtsongelijkheid met betrekking tot het Persoons Gebonden Budget.
4. Onvoldoende gehoor voor psychische klachten bij de éénloket functie.
5. Het niet uitgeven van een bedrag van € 138.000,-- in 2007 aan OGGZ gelden.
6. Overzicht knelpunten en meevallers bij de WMO verordening.
7. Verbetering van de doorverwijzing op internet met betrekking tot armoede bestrijdingsmogelijkheden.
Indien commissieleden nog overige vragen hebben moeten deze dinsdag 13 november 2007 vóór 12.00 uur
kenbaar gemaakt worden bij de griffie.
Wethouder Fritzsche heeft aangegeven de gemaakte opmerkingen met betrekking tot een betere leesbaarheid
van de programmarapportage mee te nemen.
5.
Voorstel tot het intrekken van de ROA-verordening per 1 januari 2008.
De bij dit voorstel behorende onderliggende stukken hebben niet ter inzage gelegen. Deze stukken, te weten het
collegeadvies intrekking ROA verordening en de ROA verordening worden alsnog ter inzage gelegd ten
behoeve van behandeling van dit voorstel in de raad.
De commissie adviseert unaniem akkoord te gaan met bovengenoemd voorstel.
6.
Armoedebeleid.
Dit agendapunt is op verzoek van de fractie van de PvdA van de agenda afgevoerd in verband met afwezigheid
van wethouder Kragt. Het agendapunt zal worden doorgeschoven naar een volgende vergadering (zie ook
agendapunt 3).

7.
Besluitenlijsten commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 22 oktober 2007 en
29 oktober 2007.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijsten met die aantekening dat de heer Klut de discussiepunten
met betrekking tot Home-Start en WMD mist. De heer Blok geeft hierop aan dat de volledige
commissievergaderingen na te luisteren zijn via het raadsinformatiesysteem.
8.
Actiepuntenlijst.
De actiepuntenlijst wordt als volgt gewijzigd:
e
Actiepunt 5; Pompstation: Opening 1 kwartaal 2007.
De commissie vraagt nadrukkelijk aandacht voor de genoemde en overschreden (actiepunt 3; evaluatie WWB
m.b.t. maatschappelijke effecten) tijdsplanningen op de actiepuntenlijst.
9.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

