Agenda commissie Samenleving
Agenda commissie
Datum vergadering : 30 november 2020

Datum verzending

: 19 november 2020

Aanvang

: 19.30

Kenmerk

: BW20.00135

Plaats

: Microsoft Teams

Kenmerkcode

:

*BW20.00135*

NB Voor agendapunt 5 zijn alle raads- en commissieleden als toehoorder uitgenodigd.

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
Aanvang deelsessies
04. Deelsessie: Presentatie Kindcentra
Tijdsplanning: 19.30 – 20.10 uur

Betreft:
De presentatie wordt gegeven door Iris van Berkel en Evelien Vossenberg namens de gemeente. Namens de
scholen en kinderopvang zullen Christa Wintjes (KION), Gerard van der Burgt (Groeisaam) en Silvia van Hulst
(De Montijn) toelichting verzorgen.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Christa Wintjes (KION)
Gerard van der Burgt (Groeisaam)
Sylvia van Hulst (De Montijn)

Ronde
Informatieronde, incl.
presentatie
Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en
informerende vragen aan
genodigden, incl. presentatie.
Vaststellen acties.

Tijdsindicatie
19.30 – 20.09
20.09 – 20.10

05. Deelsessie: Raadsvoorstel Kredietvoorstel vervangende nieuwbouw Dromedaris
Tijdsplanning: 20.10 – 20.50 uur

bb20.01014

Betreft:
Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met IHP. Hieruit blijkt dat kindcentrum de
Dromedaris toe is aan vervangende nieuwbouw. De huidige locatie is hiervoor het meest geschikt. Voorgesteld

1

wordt om in te stemmen met de realisatie van de nieuwbouw van kindcentrum de Dromedaris en het
beschikbaar stellen van het bijbehorende krediet.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Financieel specialisten fracties
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).

Tijdsindicatie
20.10 – 20.35

20.36 – 20.49
20.49 – 20.50

06. Deelsessie: Raadsvoorstel Regionale beleidsnota nieuwe Wet Inburgering
Tijdsplanning: 20.50 – 21.20 uur

bb20.01082

Betreft:
Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. In de voorliggende regionale beleidsnota nieuwe
Wet inburgering worden uitgangspunten beschreven die houvast bieden voor de verder invoering van de wet.
Het college geeft aan het belangrijk te vinden dat er een zorgvuldige intake plaatsvindt, dat er intensieve en
persoonlijke begeleiding is, dat het inburgeringsaanbod integraal is met financiën, gezondheid, wonen,
cultuur, sport, taal, werk etc. én dat de gemeente de regie voert op de totale voortgang van het traject. Het doel
van dit kader is om inburgeraars in onze regio snel en goed te laten integreren.
In deze nota ligt de focus op het regionale kader voor de uitvoering van de nieuwe wet. In de komende
maanden worden de uitgangspunten ook op lokaal niveau met onze Beuningse partners en intern in onze
gemeentelijke organisatie verder uitgewerkt.
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
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/
hamerstuk raad).

Tijdsindicatie
20.50 – 21.05
21.05 – 21.19

21.19 – 21.20

07. Deelsessie: Bespreking van en advisering over verbonden partijen
Tijdsplanning: 21.20 – 21.35 uur
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01. GGD (algemeen bestuur)
02. MGR (module Werkbedrijf)
A. Brief van B&W inzake duurzame uitstroom naar werk
Participatiewet. (UI20.08283)
03. BVO-DRAN
a. Annotatie vergadering 19 november 2020 (INT20.0817)

Vorige vergadering
1 oktober 2020

Volgende vergadering
10 december 2020

26 oktober 2020

3 december 2020

19 november 2020

Einde deelsessies. Aanvang plenair gedeelte
08. Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Samenleving van 2 november
2020, inclusief eventuele bekrachtiging geheimhouding, en vaststellen lijst met toezeggingen.
BW20.00130
09. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
10. Ingekomen stukken en mededelingen1.
A. Brief van B&W inzake het zwemproject ‘zwemmen voor vrouwen’.
B. Brief van B&W Onderzoeksresultaten toekomst zwembad.
11. Vragenronde over2:
Raadsvoorstel Verordening Kunstadviescommissie 2020.

UI20.07825
UI20.08093
Bb20.01084

12. Rondvraag.
13. Sluiting

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.
2 Technische vragen rechtstreeks per e-mail naar behandelend ambtenaar.
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