
Vergadering

Vergadering van Commissie Sociaal Domein
Datum: 27-11-2018 19:30 uur 
Voorzitter: Ed Theunen 
Griffier: AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36 

Breukelenzaal
- Spreekrecht 

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

0

- 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.

0

- Aanvangstijden 

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

0

1. 
19:30

Opening 0

2. 
19:30

Vaststellen van de agenda 0

3. 
19:30

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Stichtse Vecht 2018 
Hamerstuk

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: else.breukelman@stichtsevecht.nl
Op grond van de Participatiewet dient de gemeenteraad een verordening vast te stellen met daarin 
regels over het verlagen van de bijstand. Op 1 januari 2017 is de Participatiewet op een aantal 
punten gewijzigd, waaronder de invoering van de Wet Taaleis en de wettelijke
grondslag van de verordening. Ook is ons eigen agressieprotocol aangepast. 

Deze wetswijzigingen maken het aanpassen van de Afstemmingsverordening uit 2015 noodzakelijk. 
Deze verordening heeft betrekking op het schenden van de arbeidsverplichtingen, onvoldoende 
besef van
verantwoordelijkheid en agressie.

Doel: advies uitbrengen over agendering voor de raad (hamerstuk).
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4. 
19:40

Oprichting/deelname aan de Stichtingen BeschutWerk, GroenWerk en Schoonmaakwerk 
Uitspraak van de commissie

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: frans.siemer@stichtsevecht.nl
Wil de commissie wensen en/of bedenkingen formuleren bij de oprichting van 4 stichtingen?

Op grond van artikel 160, tweede lid, Gemeentewet kan het college tot de oprichting van stichtingen 
besluiten. Het college kan dit doen nadat de gemeenteraad in staat is gesteld zijn wensen en 
bedenkingen daarover ter kennis van het college te brengen. Daarom legt het college het besluit van 
2 oktober 2018, alsmede de concept-oprichtingsakten van de drie stichtingen waarin de gemeente 
Stichtse Vecht deelneemt aan de commissie voor. (U ontvangt voor de volledigheid eveneens de 
concept oprichtingsakte van de Stichting Beschut Werk Lekstroom, maar daaraan neemt Stichtse 
Vecht geen deel.) 

Het oprichten van deze stichtingen is een uitvoeringshandeling als gevolg van de vaststelling door 
de gemeenteraad van het organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht van 10 juli 
jongstleden.

Het college nodigt u uit wensen en bedenkingen ten aanzien van het besluit om aan de drie 
genoemde stichtingen deel te nemen in te brengen. Indien u besluit geen wensen en bedenkingen in 
te brengen zullen de oprichtingsakten zo snel mogelijk door de notaris worden gepasseerd.

Doel: wel/ niet formuleren van wensen en/of bedenkingen door de commissie aan het college.

5. 
19:55

Motie PvdA budgetten kinderarmoede 
Peilen draagvlak

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: thomas.koerhuis@stichtsevecht.nl
De PvdA zet een voorstel met motie rondom gelden voor kinderarmoede op de agenda (als vervolg 
op vragen in de raad van 2 oktober). 

Vanuit de wethouder is er een toelichting over de besteding van de gelden voor kinderarmoede uit 
de vorige raadsperiode toegevoegd.

Doel: toelichten motie, reactie vanuit de commissie en de wethouder.
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6. 
20.30

Overzicht Toezeggingen wethouder Hetty Veneklaas 
Ter kennisname

Er staan geen toezeggingen open van andere wethouders op het gebied van het Sociaal Domein.

1

7. 
20:40

Zienswijze op begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2019-1 
Hamerstuk

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: stephan.mellegers@stichtsevecht.nl
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begrotingswijziging 2019-1 van de GGD regio 
Utrecht en de financiële consequenties te betrekken bij de bestuursrapportage 2019.

Na de commissie wordt dan -onder voorbehoud van besluitvorming in de raad- de zienswijze vast 
aan de GGD verzonden. Op die manier kan de zienswijze in de besluitvorming worden 
meegenomen.

Doel: advies uitbrengen over agendering op de raadsagenda (hamerstuk).

5

8. 
20:50

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 
Hamerstuk

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: stephan.mellegers@stichtsevecht.nl
Het college vraagt de raad voorstellen toestemming om te mogen besluiten tot wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht.

Doel: advies over wijze van agendering op de raadsagenda (hamerstuk).

6

9. 
21:00

Lokale kaders maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
Bespreekstuk

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: fred.nieuwesteeg@stichtsevecht.nl
Het college vraagt de raad voor het lokale kader voor maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen vast te stellen. Het betreft de uitwerking van rijksbeleid. 
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Gemeente Stichtse Vecht Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

T: 0346 254275
griffie@stichtsevecht.nl

Doel: gesprek en debat binnen de commissie. Advies uitbrengen voor agendering in de raad.

NB: het advies van de Adviesraad SD is bij de stukken gevoegd. Ambtelijk wordt er een 
reactiematrix gemaakt, maar deze is nog niet klaar (wordt later bij de stukken gevoegd of door de 
wethouder ter vergadering toegelicht).

10. 
21.45

Rapportage Evaluatie beleidsnota’s Sociaal Domein 2015-2018 
Ter kennisname

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: alies.bakker@stichtsevecht.nl
De raad krijgt de rapportage Evaluatie beleidsnota’s sociaal domein ter kennisname aangeboden.

De evaluaties worden alleen ter kennisname aangeboden. Het college betrekt de uitkomsten van de 
evaluaties bij het opstellen het beleid sociaal domein. Op dit moment wordt daarom geen advies aan 
de commissie gevraagd. De fracties kunnen de evaluaties betrekken bij hun beraadslagingen over 
de nieuwe beleidsdocumenten. Het tijdpad daarvoor wordt binnenkort door het college aangegeven.

Doel: ter kennisname.
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22:00 Sluiting 0

. Ter kennisname 
Openbaar

Stukken ter kennisname:
- monitor Sociaal domein Q2

0

a. Monitor Sociaal Domein P2 2018 
Ter kennisname

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: alies.bakker@stichtsevecht.nl
Ter kennisname

1

b. Jaarrekening 2017 OBS de Regenboog 
Ter kennisname

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Ter kennisname

1
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