
Vergadering

Vergadering van Commissie Sociaal Domein
Datum: 14-05-2019 19:30 uur 
Voorzitter: Wim Ubaghs 
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 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het 
spreekrecht tot maandag 13 mei 2019, 12:00 uur.

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 1

3. 
19:35

Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen 

Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet
geagendeerde onderwerpen die onder het Sociale Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal
5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 13 mei 2019, 12:00 uur door
een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer
en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

0

4. 
19:40

Verordening Jeugdhulp Stichtse Vecht 2019. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Roelle de Bruin
In de verordening wordt omschreven op welke wijze de jeugdige en/of ouders hulp kunnen vragen 
en hoe afdeling Jeugd afwegen welke hulp wij ze kunnen bieden. 
In de verordening Jeugdhulp zijn technische wijzigingen verwerkt naar aanleiding van uitspraken van 
rechters en wijzigingen in wet- en regelgeving.
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Gemeente Stichtse Vecht Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

T: 14 0346
info@stichtsevecht.nl

5. 
19:55

Initiatiefvoorstel CDA 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Ria de Lange
Een opdracht geven aan het college om voor 1 december 2019 een onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om jongeren zonder startkwalificatie, die dreigen uit te vallen (preventief) of die al 
uitgevallen zijn (curatief), op het gebied van school en/of werk te ondersteunen en te begeleiden om 
uiteindelijk een duurzame plek te vinden in de maatschappij hetzij via scholing,
dagbesteding of werk.

3

6. 
20:35

Toezeggingen Hetty Veneklaas en Maarten van Dijk 
Informeren van de raad

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas en Maarten van Dijk
Openstaande toezeggingen van de wethouders Hetty Veneklaas en Maarten van Dijk betreffende 
het Sociaal Domein.

0

20:45 Sluiting 

Aansluitend een informatie commissie over voorbereiding Integraal Beleidskader Sociaal Domein.

0

Ter Kennisname 0

a. Startnotitie Integraal beleidskader sociaal domein 
Ter kennisname

2

b. Monitor Sociaal Domein Periode 3 2018 
Ter kennisname

2
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