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Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Vergadering
Vergadering van Commissie Sociaal Domein
Datum: 12-05-2020 19:30 uur
Voorzitter: Bas Verwaaijen
Griffier: AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36
Digitale vergadering 2
Digitale vergadering

0

Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is
besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.
De vergadering vindt derhalve niet plaats in Boom en Bosch.

Spreekrecht

0

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 11 mei 2020, 12:00 uur.

Technische vragen

0

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 emailadres.
Aanvangstijden

0

De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht
ruim van te voren aanwezig te zijn.
1.
Opening
19:30
Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per
persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen
dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

0

2.
Vaststellen van de agenda
19:30

0
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3.
Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen
19:30 Openbaar

0

Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet
geagendeerde onderwerpen die onder Fysiek Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5
minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 11 mei 2020, 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.

4.
Subsidieprogramma 2021-2024
19:40 Openbaar

6

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: susanne.dix@stichtsevecht.nl
De subsidieverordening vormt het juridisch kader voor alle door de gemeente te verlenen subsidies.
Het subsidieprogramma geeft de uitgangspunten voor de subsidieverlening en beschrijft de
subsidieregelingen. U wordt gevraagd:
- Het Subsidieprogramma 2021-2024 vast te stellen;
- De verordening Algemene Subsidieverordening Stichtse Vecht 2020 vast te stellen.

Kijk voor meer infomatie ook op: https://stichtsevecht.nl/digitaal-informatiemoment-nieuwsubsidieprogramma-2021-2024/
Doel: debat en advies over de wijze van behandeling in de gemeenteraad.

.

Inspreker beleidskader SD: voorzitter seniorenraad
Openbaar

5.
Integraal beleidskader sociaal domein
20:40 Openbaar

1

6

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: alies.bakker@stichtsevecht.nl
Het Integraal beleidskader sociaal domein is een beleidskader op hoofdlijnen en geeft richting en
focus voor de toekomst. U wordt gevraagd:
- de 4 uitgangspunten van het beleidskader vast te stellen;
- de tactische opgaven van het beleidskader vast te stellen.
Doel: debat en advies over de wijze van behandeling in de gemeenteraad.

6.
Motie Opvang alleenstaande vluchtelingkinderen (PvdA)
21:40 Openbaar

1

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Joriska Selser PvdA: jor1976@gmail.com// Ambtelijk:
mireille.van.donselaar@stichtsevecht.nl
De PvdA dient, mede namens GroenLinks en het CDA een motie in over de opvang van
alleenstaande vluchtelingkinderen.
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Doel: debat en mogelijkheid tot stellen van vragen aan de indiener. Advies over agendering voor de
gemeeneteraad.

7.
Sluiting
22:10 Openbaar

0

Ter kennisname
Openbaar

0

- Monitor SD tweede helft 2019;
- Clientenervaringsonderzoek Paritcipatiewet 2019;
- Haalbaarheidsonderzoek onderwijsvoorzieningen Zuilense Vecht

t.k.

Monitor Sociaal Domein 2e helft 2019
Ter kennisname

3

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
t.k.

Clientenervaringsonderzoek Participatiewet 2019
Openbaar

5

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
t.k.

Haalbaarheidsonderzoek onderwijsvoorziening Zuilense Vecht
Openbaar

2

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas

Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen
14 0346
info@stichtsevecht.nl
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