Besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 24 mei 2016
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Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Het verzoek tot inspreken van Steunpunt
Drechtstadsboer wordt door de commissie besproken. De commissie besluit de
heer Klaassen en mevrouw De Vlieger te laten inspreken na behandeling van
agendapunt 3. Mevrouw Nijhof deelt de commissie mede dat de bijeenkomst met
verschillende cliëntenraden op 2 juni aanstaande doorgaat. Er zijn veel
aanmeldingen binnen en dit maakt dat er weer in twee groepen gesproken gaat
worden. Per groep kunnen enkele raadsleden aansluiten. Aanmelden kan bij
mevrouw Geerts van de griffie.
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Vaststellen besluitenlijst adviescommissie d.d. 17 mei 2016
Besluit
De heer Schuiten geeft naar aanleiding van de besluitenlijst aan toch graag de
jaarstukken te willen bespreken. Zijn politieke vraag hierbij luidt: zijn we tevreden
over de gepresenteerde resultaten op het terrein van jeugd, onderwijs, zorg en
ondersteuning en of de wijze van presentatie de raad voldoende houvast geeft?
Gelet op de agenda van volgende week en de incompleetheid van de
jaarrekening besluit de commissie de jaarstukken niet te agenderen.
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Vragen aan het College
Besluit
Mevrouw Stolk geeft aan op 14 maart een vraag gesteld te hebben aan zowel
wethouder Van der Linden als het college inzake de halte van de Drechthopper
aan de Johan de Wittstraat. Tot op heden is er geen reactie ontvangen.
De heer Klaassen en mevrouw De Vlieger spreken in over het voorgenomen
initiatief aan de Kromme Zandweg 73 te Dordrecht. De commissieleden stellen
enkele vragen onder andere over de invulling van de zorg, de doelgroep voor de
woningen en de financiering.

STUKKEN TER BESPREKING
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Raadsinformatiebrief over motie eenzaamheid (1676477)
Besluit
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De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de
raadsvergadering van 15 juni te sturen. De wethouder heeft aangegeven te
komen met een sociale investeringsagenda bij de kadernota. Daarbij wordt
meegenomen wat de gevolgen zullen zijn van het verhogen van de frequentie
van de huisbezoeken. Zeker voor de groep met een verhoogd risico op
eenzaamheid. De financiering van projecten ter bestrijding van eenzaamheid
wordt meegenomen in het nieuwe subsidiekader wat ook bij de kadernota
behandeld zal worden. Ook de mogelijkheden voor het uitreiken van een kaartje
met gegevens waar mensen terecht kunnen, wordt door de wethouder nader
bekeken. De commissie benadrukt belang te hechten aan één integrale visie met
een bijbehorend plan van aanpak. Bij de bespreking van de kadernota en de
daarbij behorende sociale investeringsagenda kan de commissie bezien of aan
deze wens is voldaan en hier eventueel op terugkomen.
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Brief van de wethouder over Sterrenburg voor Sterrenburgers / Stadspolders
voor Stadspolders (1690044)
Besluit
Agendapunten 4 en 5 worden gezamenlijk behandeld. De commissie besluit
deze brief voor kennisgeving aan te nemen.
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Rondvraag
Besluit
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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Sluiting
Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.

Pagina 2

