
Commissie Sociaal Domein
Agenda

Datum 09-01-2018
Aanvang 19:30
Locatie Breukelenzaal
Griffier AnneMarie Hiemstra (annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl, tel. 06 10328436)
Voorzitter Jeroen-Willem Klomps

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. Vaststellen van de agenda

Portefeuillehouder: Jacqueline Koops

3. 19:35 uur Zienswijze GGDrU, voorstel oprichten corporatie (hamerstuk)

GGDrU stelt voor samen met GGD Hollands Noorden en GGD Twente een coöperatie op te richten, met als doel
gezamenlijk een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg te ontwikkelen en implementeren.

Doel: advies over agendering op de raadsagenda.

Portefeuillehouder Linda van Dort

4. 19:45 uur Motie Ondersteuning Adviesraad Sociaal domein



In de raadsveragdering van 19 december is verzocht de motie op de agenda van de commissie te plaatsen. Mede
om de motie te bekijken in het licht van het collegebesluit van 19 december.

Doel: mogelijkheid tot onderling debat en vragen om nadere toelichting wethouder.

Portefeuillehouder: Warner van Vossen

4. 20:00 uur Werkbedrijf Stichtse Vecht (bespreekstuk)

Het voorstel is om een werkbedrijf te starten per 1 januari 2019 voor een brede doelgroep. De raad wordt
voorgesteld het oude pand van Pauw, de locatie De Corridor 8 Breukelen, te verwerven. Hiertoe het college op te
dragen de onderhandelingen hierover zo spoedig mogelijk te starten. Voor de aankoop van de locatie een
investeringskrediet ter beschikking te stellen en in het pand een Werkbedrijf Stichtse Vecht te vestigen.

Doel: onderling debat en advisering over agendering op de raadsagenda.

5. 21:00 uur Sluiting
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