Vergadering
Vergadering van Commissie Sociaal Domein
Datum: 29-11-2022 19:30 uur
Voorzitter: Mieke Hoek
Griffier: AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36
Maarssenzaal
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
vrijdag 7 oktober 2022, 12:00 uur.

Technische vragen

0

De commissieleden kunnen tot de werkdag 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

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

0

2.
Vaststellen van de agenda
19:30

1

3.
Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen
19:30 Bespreekstuk

0

Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet
geagendeerde onderwerpen die onder Bestuur en Financien vallen. De spreektijd bedraagt
maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 5 december 2022,
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.
Bestedingsplan POK-middelen (parlementaire enquête kinderopvangtoeslag)
19:45 Advies uitbrengen aan de raad

5

Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Ilse Avontuur
Advies is om de raad voor te stellen:
- het bestedingsplan voor de ‘Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)’middelen vast te stellen.
- de gereserveerde middelen op de stelpost beschikbaar te stellen voor uitvoering van het
bestedingsplan POK-middelen d.m.v. het vaststellen van begrotingswijziging 2022-12 en de
begrotingswijziging 2023-3.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

5.
Handhaving Wet Inburgering en Participatiewet IOAW IOAZ
20:05 Advies uitbrengen aan de raad

3

Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Else Breukelman
Voorstel aan de raad is om het “Wijzigingsbesluit Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW,
IOAZ Stichtse Vecht 2018” vast te stellen.
In het artikel dat wordt toegevoegd aan de ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, OAW, IOAZ
Stichtse Vecht 2018’ wordt de handhaving geregeld voor die gevallen waar sprake is van samenloop
van de Wet inburgering 2021 met de Participatiewet.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

6.
GGD-zienswijze begroting
20:25 Advies uitbrengen aan de raad
Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Stephan Mellegers
Voorstel aan de raad is om een zienswijze in te dienen. op de begrotingswijziging 2022-1. Er zijn
enkele wijzigingen die extra kosten met zich meebrengen.
Bij deze begrotingswijziging is nog geen rekening gehouden met het kort geleden gemeldde besluit
te stoppen met de ontwikkeling van het digitaal kinddossier. De nu voorliggende begrotingswijziging
was al eerder opgesteld.
De raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen waarin de zorgen omtrent de financierle
consequenties rondom het kinddossier worden gedeeld.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

7

7.
Ontwerp en kostenraming nieuwbouw Broeckland College
21:00 Advies uitbrengen aan de raad

6

Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Michel de Bondt
Op 2 februari 2022 is het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van het Broeckland College, de
tijdelijke huisvesting en realisatie van een beachhandbalveld door de raad vastgesteld. Afgelopen
jaar zijn deze plannen verder uitgewerkt in samenwerking met het Broeckland College, Stichting
Willibrord, directe omwonenden Broeckland College, HV Nijenrodes en gemeente Stichtse Vecht. Dit
heeft geresulteerd in een definitief ontwerp en een nader uitgewerkte kostenraming. Voor de
realisatie van de plannen, is het nodig om het uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen. De school
heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van hun recht van bouwheerschap.
Voorstel aan de raad is:
- Een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen van €23.700.000 ten behoeve van de realisatie van
de nieuwbouw van het Broeckland College.
- Een budget ter beschikking te stellen van €1.270.000 ten behoeve van de realisatie van de tijdelijke
huisvesting.
- Een budget ter beschikking te stellen van €1.170.000 ten behoeve van het dekken van de
vervroegde afschrijvingen.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

8.
Op verzoek PvdA: Uitvoeringsplan en brochure Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Stichtse
21:30 Vecht
Bespreekstuk

5

Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Mariska van Loenen
De PvdA wil het ter kennisnamestuk NPO uit de vorige commissie SD agenderen. De PvdA wil met
de commissie spreken over de pijlers van het uitvoeringsprogramma en het onderwerp thuiszitters,
n.a.v. eerder gestelde vragen. De PvdA mist een vierde pijler: ‘thuiszitter’ waar het NPO programma
specifiek aandacht voor vraagt.
Wat de PvdA betreft moet er alsnog een programma voor thuiszitters komen waarbij extra
begeleiding thuis en/of online aan doelgroep geboden moet worden. De PvdA vindt 11 thuiszitter al
teveel vinden. Maar omdat jongeren met vrijstelling niet geteld worden als thuiszitter, is het
vermoeden dat de groep groter is. De PvdA wil dat het geld, voor workshops voor docenten, waar
geen gebruik van gemaakt is voor de extra begeleiding, nu al ingezet kan worden.
Doel: PvdA wil hierover met/ in de commissie praten. Het betreft verder een uitvoeringsplan/
collegebevoegdheid en het stuk was eerder ter kennisname aan de raad geagendeerd.

9.
Motie PvdA 'liefde in de bijstand'
21:50 Motie

1

Portefeuillehouder: Karin van Vliet
De PvdA wil de motie 'liefde in de bijstand' in de commissie bespreken en hoort graag de reacties
van de andere fracties op deze motie. Er is ruimte voor vragen. (motie wordt 17-11 bijgevoegd).

10.
Sluiting
22:20

0

