Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 21 maart 2017 zal
plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
De Commissiegriffier,
D. Coenen

1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2

Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
3

Beantwoording door het college van vragen ex art.40 RvO van de fractie CDA over
Offensief tegen kinderleed (1850078)
De fractie CDA wil de beantwoording graag agenderen met de volgende politieke
vraag: is de raad van mening dat het een goede zaak is dat ondersteuning pas wordt
opgestart wanneer er al sprake is van een zwangerschap? Fractie CU/SGP
ondersteunt de agendering.

4

Brief van Jongerenraad over problemen met de jeugdzorg (1878951)
De commissie gaat in gesprek met de Jongerenraad over het jeugdzorgbeleid van de
gemeente en over de rol die de commissie voor de Jongerenraad ziet op dit
onderwerp.
De Jongerenraad wil weten aan welke informatie van jongeren de gemeenteraad
behoefte heeft en hoe de Jongerenraad aan de slag kan in dit grote en complexe
dossier, bijvoorbeeld op deelonderwerpen. Dit om ervoor te zorgen dat een mogelijk
advies van de Jongerenraad aan de gemeente ook aansluit bij de problematiek waar
de gemeente zich over buigt.

5

Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen jeugd Q1 2017 (1899672)
Dit is de eerste themabijeenkomst Jeugd van 2017. Conform afspraak ontvangt de
commissie kwartaalrapportages en een RIB.
Bij de RIB hoort het Programmaplan JGZ. Dit plan gaat onder andere over het
basispakket JGZ (jeugdgezondheidszorg) en de visie op integrale JGZ in Zuid-Holland
Zuid. Het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd praat op 6 april over
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dit plan en neemt er op 6 juli een besluit over. In de RIB over het derde kwartaal 2016
is de commissie al geïnformeerd over de bestuursopdracht (RIS 1773487,
geagendeerd op 20 september 2016).
De bespreking in deze themabijeenkomst richt zich op de JGZ-toekomst. De
commissie gaat in debat met de wethouder zodat deze de opvattingen kan inbrengen
in bij DG&J.
Kernvraag is of de gemeente een smal of breed basispakket wil aanbieden (via DG&J
en het consortium). Smal betekent uitsluitend de wettelijke taken, zoals inentingen en
de vaste contactmomenten. Bredere varianten hebben betrekking op zogenaamde
plustaken (die de gemeente nu al dan niet vanuit lokale middelen afneemt of
financiert), zoals Voorzorg, toeleiding naar VVE en de verbinding van de JGZ met het
sociaal wijkteam.

Agendadeel
6

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie d.d. 14 maart 2017

7

Uitnodiging van ToBe Cultuurcentrum, Bibelot en Stichting Kunstmin voor een bezoek
aan het Energiehuis

8

Nieuwe behandelvoorstellen

9

Agenda's 11 en 18 april 2017

10

Rondvraag

11

Sluiting
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