Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Samenleving van 2 december 2013.
Kenmerk : BW13.01458
Kenmerkcode : *BW13.01458*
Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

: A.F. Jacobs
: drs. A.V. Dewkalie

College

: G.J.M. Hendriks (BN&M
: P.J.M. de Klein (BN&M)
: H. Plaizier (VVD)

De leden :

H.G.M. van Aalten (BN&M)
W.A. Bijmans (BN&M)
P.F.H. ten Haaf (VVD)
F.M.H.P. Houben (GL)
J.C.A. Goesten (CDA)
S.J. de Lange (BN&M)
P. Steer (VVD)
R.M. Martinus (CDA)

W.H.M. van Teffelen (CDA)
T. Dikkerboom (GL)
J.J.M. Janssen (BN&M)
B.J.M. Wenting (GL)
G. de Koning (VVD)
J.J. Muijres (GL)
A.J.M. Goeman-Goselink (PvdA)
J.W.H. Elvers (PvdA)

Afwezig:
R.L.M. van Beuningen (BN&M)
H.W.M. Cobussen (BN&M)
P.J.W. Cobussen (BN&M)

Agenda- Reg.nr.
punt
001
002
003

BW13.01414

004

BW13.01357

G.W.J. Jeurissen (BN&M)
H.J. Seegers (BN&M)

Inhoud
Opening.
Spreekrecht burgers nietgeagendeerde onderwerpen.
Agenda commissie Samenleving 2
december 2013.
Besluitenlijst van de vergadering van
de commissie Samenleving van 4
november 2013.

Voorstel

De agenda van de commissie Samenleving van 2
december 2013 vast te stellen.
De besluitenlijst van de openbare vergadering van de
commissie Samenleving van 4 november 2013 vast te
stellen.

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik
gemaakt.
Conform voorstel vastgesteld.
In de besluitenlijst staan de namen
van de heren De Lange en Janssen bij
de afwezigen. Zij waren wel

Agenda- Reg.nr.
punt

005

at13002889,
BW13.01405

008
009

Voorstel

bw09.01801,
BW13.01346,
in06.04639,
in13.01668,
sc13.04572,

Ingekomen stukken en
mededelingen. Raadsplanning
december 2013. (BW13.01405)
Rondvraag.
Deelsessie:Raadsvoorstel Beeindigen
samenwerking Kunstencentrum De
Stroming. (BW13.01346)

Besluit
aanwezig. Met inachtneming van
deze opmerking wordt het verslag
vastgesteld.
Zie videoverslaglegging.

Informatieverstrekking uit college
van Burgemeester en Wethouders.
Bespreking bestuurlijke
vertegenwoordiging.

006

007

Inhoud

Kennis te nemen van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Zie videoverslaglegging.
Toezeggingen/opmerkingen: In het
algemeen bestuur van Breed is de
begroting 2014 vastgesteld met
uitzondering van de extra subsidie
van € 138.000. Jaarlijks wordt
bekeken of die voor Breed wordt
ingezet. Het overschot van het
reorganisatiebudget zal bij de
jaarrekening definitief duidelijk
worden. De bestemming daarvan
wordt met de jaarrekening ter
besluitvorming aan de raad
voorgelegd.
Conform voorstel. Zie
videoverslaglegging.

Er wordt geen gebruik gemaakt van
de rondvraag.
De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
Bespreekstuk voor de raad van 17
over vervolg (terugkomen in commissie/bespreekstuk december 2013. Zie
raad/hamerlijststuk raad) en eventuele acties vast te videoverslaglegging.
stellen.

Agenda- Reg.nr.
punt
ui13.01925
010
at13002789,
BW13.01363,
IN13.03472

011

BW13.01367,
bw13.01370

012

Inhoud

Voorstel

Deelsessie: Raadsvoorstel Wmo
uitvoeringsprogramma 2014 en
Wmo Benchmark 2013.
(BW13.01363)

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie/bespreekstuk
raad/hamerlijststuk raad) en eventuele acties vast te
stellen.

Deelsessie: Raadsvoorstel notitie
Lokale Toegangspoort Beuningen.Lokale toegangspoort voor zorg en
ondersteuning. (BW13.01367)
Sluiting.

Besluit

Hamerstuk voor de raad van 17
december 2013. Zie
videoverslaglegging.
Toezeggingen/opmerkingen: de
vragen van de Cliéntenraad en de
antwoorden daarop worden
meegestuurd met de
besluitenlijst.Technische vragen van
het CDA worden schriftelijk
ingediend en de beantwoording
meegestuurd met het verslag.
De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
Bespreekstuk voor de raad van 17
over vervolg (terugkomen in commissie/bespreekstuk december 2013. Zie
raad/hamerlijststuk raad) en eventuele acties vast te videoverslaglegging.
stellen.

Toezeggingen
Datum vergadering

Onderwerp

Datum afdoen en
door wie:

17 juni 2013

Wethouder De Klein neemt suggestie
graag over om te informeren bij
Stadsregio welke mogelijkheden er zijn
om bij mogelijke tekorten bij de regiotaxi
dekking te vinden bij andere gelden uit de
bijzondere doeluitkering.

Wethouder De Klein

Eventuele
opmerkingen

04 november 2013

04 november 2013

2 december 2013

wethouder Hendriks geeft zo mogelijk
nadere informatie over huisvesting van
sccholen vanaf 2015 tijdens de
begrotingsraad.
Bekijken of (eenzaamheid bij) ouderen
geschikt is al thema voor de
Kindergemeenteraad 2014.
De bestemming van het overschot van
het reorganisatiebudget komt terug in
het raadsvoorstel van de jaarrekening
van Breed.

Wethouder Hendriks

Griffie

Wethouder Hendriks

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Samenleving van 6 januari 2014,

de griffier,

de voorzitter,

bijlage(n):
1. Vragen Cliëntenraad WMO Uitvoeringsprogramma 2014 (at13003058)
2. Presentatie ‘Lokale toegangspoort zorg en ondersteuning Beuningen’ (at13003057)
a. Uitwerking casussen ‘Lokale toegangspoort zorg en ondersteuning Beuningen (at13003171)
3. Memo met aanvulling op Raadsvoorstel BW13.01346: "Beëindigen samenwerking Kunstencentrum de Stroming". (INT13.0711)
4. Beantwoording schriftelijke vraag over De Stroming (INT13.0721)
5. Vragen CDA en VVD over Wmo Uitvoeringsprogramma 2014 en Wmo Benchmark (INT13.0722)

