Agenda commissie Samenleving
Agenda commissie
Datum vergadering

: 21 juni 2021

Datum verzending

: 11 juni 2021

Aanvang

: 19.30

Kenmerk

: BW21.00091

Plaats

: MS Teams

Kenmerkcode

:

*BW21.00091*

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.

04. Aanvang deelsessies

04.01 Deelsessie: Oordeelsvorming over Sociaal Domein/Sociaal Team en Raadsvoorstel financiële
beheersbaarheid Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning
bb21.00501
Tijdsplanning: 19.30 – 21.30

Betreft:
In deze deelsessie hebben de commissieleden de ruimte om oordeelsvormend het gesprek aan te gaan over
het Sociaal Domein. In februari 2021 is met de commissie Samenleving gesproken over de financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Het concept raadsvoorstel vormt een vervolg daarop en brengt in beeld
welke beperkte sturingsmogelijkheden de gemeente heeft. Binnen dat kader worden enkele maatregelen benoemd. Het voorstel is nu om de visie ongewijzigd te laten, maar daarbinnen wel enkele benodigde aanscherpingen door te voeren.
Bij de behandeling van dit agendapunt kunnen de fracties het gesprek aangaan over de gestelde vragen van de
VVD-fractie, de beantwoording van deze vragen inzake Sociaal Domein/Sociaal Team door het college en mogelijke andere opmerkingen en vragen. Het bijgevoegde concept raadsvoorstel is in dit stadium toegevoegd als
praatstuk. Het gesprek wordt afgerond met een afspraak over het vervolg.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies tussen fracties onderling
en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en

Tijdsindicatie
19.30 – 20.30
20.30 – 21.29
21.29 – 21.30

advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.
04.02 Deelsessie: Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 MGR
Tijdsplanning: 21.30 – 22.00

bb21.00431

Betreft:
De MGR heeft een zienswijze gevraagd aan de deelnemende gemeenten over de jaarrekening 2020, de bijgestelde begroting 2021 en de begroting 2022. Deze zienswijze kan conform afspraak met de agendacommissie
worden ingediend uiterlijk 18 juni 2021.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Gert-Jan ten Brinke
Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies tussen fracties onderling
en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

05. Deelsessie: Bespreking van en advisering over verbonden partijen
Tijdsplanning: 22.00 – 22.15
01. GGD (algemeen bestuur)
02. MGR (Bestuurscommissie Werk)
03. BVO-DRAN

Tijdsindicatie
21.30 – 21.45
21.45 – 21.59
21.59 – 22.00

Vorige vergadering
8 april 2021
3 juni 2021
25 maart 2021

Volgende vergadering
1 juli 2021
26 augustus 2021
8 juli 2021

Einde deelsessies. Aanvang plenair gedeelte
06. Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Samenleving van 27 mei
2021.
bb21.00083
07. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.

08. Ingekomen stukken en mededelingen1.
RISEM week 21 (BW21.00080)
1 brieven van inwoners zijn vanwege privacygevoelige informatie voor commissieleden te raadplegen in de besloten omgeving van
het RIS en voor andere geïnteresseerden opvraagbaar bij de griffie.

-

RISEM week 22 (BW21.00082)
RISEM week 23 (BW21.00092)
RISEM week 24 (BW21.00094)

09. Vragenronde over2:
- Er zijn geen onderwerpen voor de vragenronde
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

2

Technische vragen rechtstreeks per e-mail naar behandelend ambtenaar.

