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Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Vergadering
Vergadering van Informatieve commissie II
Datum: 20-09-2022 19:30 uur
Voorzitter: Lukas Burgering
Griffier: AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36
Koetshuis
Aanvangstijden

0

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

.

Publieke belangstelling en online uitzending
Bespreekstuk

0

Heeft u interesse om bij deze vergadering aanwezig te zijn? Dat kan: u bent van harte welkom om te
komen luisteren.
De commissie wordt ook live uitgezonden via: Informatie gemeenteraad en college gemeente
Stichtse Vecht, Gemeente Stichtse Vecht.
Tijdens een informatieve commissie worden de raads- en commissieleden bijgepraat over de stand
van zaken van een onderwerp. Er worden geen besluiten genomen. Wel kunnen raads- en
commissieleden vragen stellen. U bent welkom om te komen luisteren. Inspraak is niet aan de orde,
omdat er geen besluiten worden voorbereid. Er is na afloop van het onderwerp ruimte voor een
enkele vraag vanuit het publiek.

1.
Opening
19:30

0

2.
Vaststellen van de agenda
19:30

1

3.
Ontmoetingslocaties voor ouderen
19:30 Informeren/opinieren

1

Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Ilse Avontuur
Tijdens de raad van 6 juli is gevraagd om na de zomer een update te geven over de toekomst van de
ontmoetingslocaties voor ouderen. Wethouder Karin van Vliet en (extern) onderzoeker Aalco van der
Veen lichten in deze commissie de stand van zaken toe.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Informatieve-commissie-II/2022/20-september/19:30/print
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4.
Uitwerking Integraal Beleidskader Sociaal Domein
20:35 Informeren/opinieren

1

Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Sosja Rooijmans en Else Boss
Voor de zomer is de uitwerking van het integraal beleidskader Sociaal Domein door het college
vastgesteld. Tijdens deze informatieve commissie wordt dit toegelicht.
Hierbij wordt concreter ingegaan op de stand van zaken TIM Stichtse Vecht en de ontwikkelingen in
de Wmo. Een Raandinformatiebrief met actuele informatie over TIM Stichtse Vecht is bijgevoegd.

5.
Stand van zaken huisvesting statushouders/ opvang asielzoekers/ huisvesting arbeidsmigranten
21:30 Informeren/opinieren

4

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz en Gerrit-Jan Leunenberg
Samen Stichtse Vecht (SSV) heeft in de raad van 17 mei 2022 gevraagd de problematiek van de
opvang asielzoekers in samenhang met het plan van aanpak huisvesting statushouders en de
huisvesting van arbeidsmigranten in de commissie te bespreken. SSV wil allereerst de stand van
zaken mbt deze onderwerpen weten en horen welke acties er worden ondernomen vanuit het
college. En welk instrumentarium heeft de raad/ het college om huisvesting al dan niet te
bevorderen?
Opzet van het agendapunt:
-

Aanleiding agendering toegelicht door SSV;

-

Presentatie wethouder/ stand van zaken en welke stappen worden genomen;

-

Ruimte voor vragen vanuit de commissie;

-

Hoe verder? Wat is wenselijk en nodig? Mogelijkheid tot formuleren van vervolgstappen.

Bijlagen:
- RIB opvang Oekraïense Ontheemden en Huisvesting Statushouders
- bestuurlijke samenvatting inwonerenquete Kockenest
- RIB stand van zaken huisvesting statushouders en PvA verzwaarde taakstelling (reeds bekend).

6.
Sluiting
22:15
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