29-11-2021 14:29

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Vergadering
Vergadering van Commissie Sociaal Domein
Datum: 30-11-2021 19:30 uur
Voorzitter: Wim Ubaghs
Griffier: AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36
Digitale vergadering 2
.
Beperkingen als gevolg van coronamaatregelen.

0

Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient iedereen
zich van te voren te melden.
Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke
ondersteuning en (eventuele) insprekers.
Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of
luisteren.
Als de maatregelen veranderen kan dit gevolgen hebben voor de manier van vergaderen. Wij zullen wij
u daarover informeren.

Spreekrecht

0

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het
spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog
en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot
maandag 29 november 2021, 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.

19:30 Opening
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2.

19:30 Vaststellen van de agenda

1

3.

19:35 Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen

0

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 29 november 2021, 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.

19:40 Benoeming lid RvT stichting de Vechtstreek
Bespreekstuk

2

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Michel de Bondt
Advies is om de heer R. van Rijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 te benoemen als lid
van de Raad van Toezicht van stichting de Vechtsreek (hieronder vallende regionale
scholengemeenschap Broklede en de Rientjes mavo).
Doel: advies uitbrengen over de wijze van agendering voor de gemeenteraad.

5.

19:45 Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU
Bespreekstuk

6

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Jody van Eijnatten
Advies is om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de begrotingswijziging.
De effecten van de kosten van Covid-19 zijn verwerkt in de begroting. Deze kosten worden door het
Rijk vergoed en hebben geen financiele gevolgen voor de gemeente.

6.

19:55 Regionale agenda Jeugd
Bespreekstuk

4

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Else Boss
De Regionale agenda Jeugd is opgesteld door de Utrecht-West gemeenten. Het geeft helderheid over
hoe in regioverband wordt samengewerkt om de beschikbaarheid en continuitiet van jeudzorg te
borgen en door te ontwikkelen.

Doel: mogelijkheid tot debat en advies uitbrengen hoe het onderwerp te agenderen voor de
gemeenteraadsvergadering.
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7.
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20:10 Verordening Jeugdhulp en WMO
Bespreekstuk

7

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Else Boss
De huidige Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en de Verordening Jeugd is aangepast en
geïntegreerd tot één Verordening Wmo en Jeugd. Een integrale verordening voor Wmo en Jeugd sluit
aan bij de beweging die gaande is om meer integraal te werken in het sociaal domein. De Verordening
vormt het lokale kader en de juridische basis voor de uitvoering van de wijkteams, de toegang en
uitvoering van de Jeugdhulp en Wmo.

Doel: mogelijkheid tot debat en advies uitbrengen hoe het onderwerp te agenderen voor de
gemeenteraad.

8.

20:30 Harmonisatie investeringen buitensport
Bespreekstuk

8

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Stephan Mellegers
In de commissie SD van 7 september is afgesproken dat de motie ‘Uitvoeren achterstallig onderhoud
sportvelden, -accommodaties’ van GroenLinks e.a. gezamenlijk met het eerdere raadsvoorstel over de
kwaliteitsimpuls buitensportaccomodaties in november opnieuw in de commissie SD wordt besproken.
Ter voorbereiding is de wethouder gevraagd om een schriftelijke reactie van het college op de motie
van GroenLinks op te stellen (zie bijlage). Ook is de wethouder gevraagd om het oorspronkelijke
raadsvoorstel waar mogelijk en noodzakelijk aan te passen, zodat het debat in de commissie
gestructureerder verloopt en waardoor het voorstel eenvoudiger te amenderen is. Hiertoe is een memo
opgesteld dat bij de stukken is gevoegd.
Vanuit de CU-SGP is een amendement voorbereid op de subsidieregeling, dat bij de stukken is
gevoegd.
Om de discussie te structureren en om eerdere discussies niet over te doen, wordt de volgende
bespreeklijn voorgesteld
- Memo voor de commissie
- RVS en RBS juni 2021 en de subsidieregeling kwaliteitsimpuls
- amendement CU-SGP
- Motie GL ea/ reactie college op motie
Deze stukken zijn als bijlage bij deze agenda geplaatst. Er is een link naar alle stukken en bijlagen van
de comissie van 15-6 bijgevoegd.

Doel: mogelijkheid tot debat en advies uitbrengen hoe het onderwerp te agenderen voor de
gemeenteraadsvergadering.
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9.
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21:45 Nota sport en bewegen
Bespreekstuk

7

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Marcel Scheefhals
Voorstel is de nota 'Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025' vast te stellen. De oude nota
'Niemand buitenspel' liep tot 2020. In de nieuwe nota staan 6 speelvelden benoemd: sportstimulering//
sport & onderwijs// sportverenigingen// sportaccomodaties// sport en bewegen in de openbare ruimte
en sport en bewegen als middel.

Doel: mogelijkheid tot debat en advies uitbrengen hoe het onderwerp te agenderen voor de
gemeenteraadsvergadering.

10.

22:30 Openstaande toezeggingen en moties
Bespreekstuk

2

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Mogelijkheid tot stellen van verduidelijkende vragen aan de wethouder. Actualiseren van de lijst
openstaande moties en toezeggingen.

11.

22:40 Motie CU-SGP gratis coronatests voor U-pas houders
Motie

1

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
De CU-SGP wil de commissie een motie voorleggen over het gratis verstrekken van corona-tests voor
mensen met een U-pas.
Doel: toelichten motie door de indiener en de mogelijkheid tot het geven reacties van de fracties.

12.

23:00 Sluiting

0

.

ter kennisname
Ter kennisname

0

a.

t.k. Clientenervaringsonderzoek
Ter kennisname

4

Ter kennisname: de resultaten van het clientenervaringsonderzoek Participatiewet 2020. Een RIB
hierover komt voor de commissie naar de raad toe.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociaal-Domein/2021/30-november/19:30/print

4/4

