
BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIEVERGADERING WERK EN INKOMEN

Datum: donderdag 9 mei 2019
Plaats:  Nieuwe Raadzaal
Tijd:  20.00-21:30 uur 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 29 mei 2019

1-Minuutinterventie
 Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2019-2022 (Raadsvoorstel 18-04-2019) 

Op verzoek van CDA en Partij voor de Dieren
 Plan Extra Inzet Scholing Participatie 2019 (Collegebrief 27-03-2019)

Op verzoek van Student en Stad 

2. TOEZEGGINGEN

Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2019-2022

Wethouder Paul de Rook
- Zegt toe de toenemende behoefte aan goed opgeleid personeel en een inclusieve 

arbeidsmarkt wordt uitgewerkt als strategische opgave en komt dit najaar terug in het 
Economisch Programma (zie LTA).

- Sociaal ondernemen en de ruimte hiervoor is uitgewerkt in de brief Voortgang Sociaal 
Ondernemen (zie LTA juni).

- Agrarisch beleid wordt uitgewerkt in een Actieplan en komt bij de raad terug (pm 
LTA wethouder Jongman).

- Energietransitie wordt als groene economie in het Economisch programma nader 
uitgewerkt (najaar LTA).

Wethouder Roeland van der Schaaf
- Haderaplein komt voor de zomer bij de raad (volgende week in begrotingscommissie  

R&W volgt nadere opmerking over de planning).
- Overnachtingen markt staat op de LTA.

Plan Extra Inzet Scholing Participatie 2019

Wethouder Carine Bloemhoff
- Zegt toe de raad middels een brief te informeren over de uitkomsten van de 

gesprekken met het kabinet over de studietoeslag en daarin tevens de uitvoering van 
betrokken projecten mee te nemen (op LTA pm). 

3.   LTA, LIJST MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN 

De besluitenlijst van de cie. W&I van 10 april 2019 en de voorgestelde wijzigingen in de 
LTA lijst en IM-lijst zijn akkoord bevonden. 

De motie over Paddepoel blijft voor het eerste punt op de IM-lijst omdat de 
winkeliersvereniging nog moet worden opgericht.

Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de ingekomen stukkenlijst.



4. VERSLAGEN

Het verslag van de cie. W&I van 10 april 2019 is ongewijzigd vastgesteld.

5. AFSPRAKEN / OVERIG 

Geen


