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Aangedragen onderwerpen vanuit de commissie Samenleving

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens de "benen-op-tafel" sessie van 27 februari spraken wij over de invulling van de 
commissievergaderingen, de onderwerpen en de wijze waarop de commissieleden meegenomen 
willen worden op de diverse onderwerpen die het Sociaal Domein omvat. Tevens is afgesproken 
dat de griffie deze onderwerpen verzamelt.

Drie fracties hebben onderwerpen aangeleverd
Onderwerpen die meerdere keren zijn genoemd zijn: jeugdzorg, onderwijshuisvesting, 
participatiebedrijf, toegang sociaal domein en de algemene subsidieverordening. Op basis hiervan 
stellen wij voor om het volgende te organiseren:

Ontwikkeling onderwijshuisvesting
Informatiebijeenkomst
Maand: september
Toelichting: college heeft begin 2018 het IHP vastgesteld. De raad heeft in maart 2018 o.a. 
uitgesproken het IHP te beschouwen als belangrijk beleidskader voor onderwijshuisvesting. Het 
lijkt raadzaam in de bijeenkomst stil te staan bij:

formele aspecten onderwijshuisvesting (wet - verordening)
IHP in hoofdlijnen 
Financiële aspecten
Landelijke ontwikkelingen (wetgevingstraject)
Ontwikkelingen op vlak financiering 
Hoe nu verder?

Algemene subsidieverordening en verordeningen Jeugd en Wmo 
Beeldvormende avond
Maand: november 2019 (voorafgaand aan behandeling in de commissie)
Toelichting: Op basis van de modelverordening van de VNG is een nieuwe concept-verordening 
opgesteld. Deze behoeft een algemene toelichting. Voorgesteld wordt om tijdens deze avond ook 
stil te staan bij de (aangepaste) verordeningen jeugd en Wmo.
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Ontwikkeling kosten jeugdzorg 
Informatiebijeenkomst 
Maand: september/oktober
Toelichting: Op 6 juni heeft er een informatie avond plaatsgevonden naar aanleiding van een 
eerste analyse over de ontwikkeling van de jeugdzorgkosten over de periode 2016 tot en met 
2018. Een tweede bijeenkomst naar aanleiding van het eindrapport bespreken wij graag met u in 
september/oktober.

Deelname aan het participatiebedrijf is op dit moment nog in onderzoek. Dit onderwerp is 
geagendeerd voor de commissie Samenleving van 27 november 2019.

De ontwikkelingen met betrekking tot de centrale toegang bespreken wij graag met u in de eerste 
helft van 2020.

Bovenstaande zal voorgelegd worden aan de agendacommissie.

Overige onderwerpen
Andere onderwerpen die genoemd zijn en betrekking hebben op het sociaal domein zijn: GR 
schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten, GR sociale zaken, Paswerk, minimabeleid en de 
vangnetuitkering. Als er een breed draagvlak is bij de commissie samenleving om deze 
onderwerpen te bespreken tijdens een beeldvormende avond, zullen wij dit meenemen in de 
planning.

Susanhę/de Roy van Zuidewijn-Rive 
Wethouder sociaal domein


