Commissie Sociaal Domein
Agenda
Datum
Aanvang
Locatie
Griffier
Voorzitter

06-02-2018
19:30
Breukelenzaal
AnneMarie Hiemstra (annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl, tel: 06 10328436)
Hetty Veneklaas

Spreekrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De
spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

Technische vragen

De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen
rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

Aanvangstijden

De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te
voren aanwezig te zijn.

1.

19:30 Opening

2.

19:30 Vaststellen van de agenda

Portefeuillehouder Pieter de Groene

3.

19:35 uur Krediet tijdelijke huisvesting Wereldkidz (hamerstuk)

Voorgesteld wordt om een krediet van 209.089 (met gedekte kapitaallast) beschikbaar te stellen voor de tijdelijke
huisvesting van Wereldkids Bolestein.
De bestaande school wordt als eerste gesloopt, om plaats te maken voor het nieuwe kindcentrum 0-12 op het
Harmonieplein. Per november 2018 kan de school tijdelijk terecht aan de Troelstrastraat. Deze locatie moet
worden verbouwd en er zijn extra units nodig die op het terrein worden geplaatst (en hergebruikt kunnen worden).
Doel: advies uitbrengen voor agendering op de raadsagenda.

Portefeuillehouder Jacqueline Koops

4.

19:45 uur Kaderbrief 2019 GGDrU

De GGDrU heeft op 13 december 2017 de concept kaderbrief 2019 voor een zienswijze aan de raad aangeboden.
In deze brief zijn de uitgangspunten voor de begroting 2019 verwerkt. Dit jaar is het een kaderbrief in plaats van
een kadernota, omdat het bestaande beleid grotendeels zal worden gecontinueerd (beleidsarm).
Het college stelt voor om als wens te formuleren dat de GGD regio Utrecht gedurende het jaar geen
begrotingswijzingen voorgesteld, behoudens in die gevallen dat gewijzigd beleid of beheersmaatregelen dat
noodzakelijk maken. Mocht de commissie aanvullende kaders willen meegeven dan is dit het moment.
Doel: debat en advies over agendering op de raadsagenda

5.
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20:15 uur Sluiting

