Besluitenlijst van de commissie Sociaal Domein van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden op
dinsdag 14 mei 2019, 19:30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te Breukelen.
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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.

Vaststellen agenda
Verzoek namens Lokaal Liberaal en M2000 of de monitor Sociaal Domein in een volgende
commissie of in de klankbordgroep kan worden doorgenomen. Deze vraag wordt aan het
presidium voorgelegd.

3.

Spreekrecht over niet-geagendeerde onderwerpen
Peter Nagtegaal spreekt in namens de werkgroep ‘vergunninghouders op weg naar werk.’ Hij
spreekt zijn zorgen uit. Hij vindt de begeleiding vanuit de gemeente onder de maat. Ook is er te
veel doorstroming onder de consulenten. Hij pleit voor meer investering in taalonderwijs (onder
meer op de werkplek) en meer ondersteuning.

4.

Verordening jeugdhulp Stichtse Vecht
M2000 overweegt een amendement over de op pg 7 paragraaf 3.d. genoemde zorg in natura.
De PvdA onderschrijft dit en wil graag meedenken over de formulering.

→

Bespreekstuk voor de raadsagenda (i.v.m. het amendement).

5.

Initiatiefvoorstel CDA/ ‘jongeren, ons een zorg’
Het CDA geeft aan dat er zorgen zijn over jongeren die thuis zitten, zonder startkwalificatie,
werk, school of dagbesteding (‘bankzitters’). Daar is een extra slag in te slaan. Voorstel is om
onderzoek te doen naar wat we als gemeente kunnen betekenen voor deze jongeren, zodat
men meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen.
Vrijwel alle fracties vinden het voorstel sympathiek. Verschillende fracties vragen om eerst goed
te kijken naar wat er nu al voor deze doelgroep gedaan wordt. Moeten we de pilot die nu loopt
niet eerst afwachten? Ook wordt verwezen naar pagina 15 van het collegewerkprogramma.
Daar staat dat er een project voor bankzitters wordt gestart. Is dat niet voldoende? Is het niet
beter om te wachten op de uitkomsten van dit toegezegde project? Het belang om het
onderzoek echt samen met de jongeren te doen wordt benadrukt. En is het niet beter de
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jongeren rechtstreeks te vragen wat de gemeente voor hen kan doen, zonder onderzoek
ertussen?
De wethouder licht toe dat de pilot kwetsbare jongeren sinds een paar maanden loopt. Er is nog
geen evaluatie. Het college ziet dit voorstel als extra impuls om de partijen bij elkaar te brengen.
Daartoe stelt het college voor om, in plaats van een onderzoek, een werkconferentie te
organiseren.
Het CDA houdt het voorstel aan.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:25 uur.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

15 mei 2019, AMH
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