
BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIEVERGADERING 
ONDERWIJS EN WELZIJN

Datum: 20 januari 2016 
Plaats:  Oude raadzaal
Tijd:     14.00-16.30 uur

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 27 JANUARI  A.S.

CONFORM
 Nacalculatie en aanvullend krediet Renovatie Kardinge fase 2 (raadsvoorstel 11 

dec. 2015)
 Voorbereidingskrediet Renovatie Papiermolen (raadsvoorstel 17 dec. 2015)

2. TOEZEGGINGEN

Wethouder Gijsbertsen: 
 Raad krijgt binnenkort een brief over de afronding van de aanbesteding Jeugdhulp.
 In de VSD-rapportages wordt een apart blokje over kindermishandeling 

opgenomen. 

Wethouder Schroor: 
 Houdt de raad op de hoogte over het dossier TSN thuiszorg. 
 Geeft in februari opnieuw een stand van zaken  m.b.t. de motie ‘continuïteit van 

zorg en werk’ (HHT-toelage). 
 Houdt de raad op de hoogte of de verhoging van het budget voor Beschermd 

wonen voor 2016 dekkend is en over de afhandeling van het budget voor 2015. 
 Neemt de uitkomsten van het onderzoek van de Hanzehogeschool naar de WIJ 

teams mee in brief over de MKBA. 
 Weth. zal de raad eens in het kwartaal een update geven met stand van zaken bij 

Veilig Thuis. 
 Komt in de kwartaalrapportages VSD terug op de samenwerking van de GGD met 

de vertrouwensartsen. 

Wethouder De Rook: 
 Raad krijgt afschrift van de brief aan de gehandicaptenadviesraad over hun schouw

bij Kardinge. 

3.       LTA, LIJST MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN
In juni komt het definitief voorstel over de adviesstructuur sociaal domein naar de raad. 
Weth. Schroor zal in april mondeling een tussentijdse stand van zaken geven tijdens het 
½ uurtje informeel over de VSD.  



4.       VERSLAG 2 december 2015
 N.a.v. verslaglegging over de Omroepnota meldt weth. De Rook dat het verzoek om
 informatie te geven door instellingen over hun beleidsdoelstellingen, directie en raad 
 van toezicht op hun website, wordt meegenomen in de Cultuurnota.  

5. OVERIGE AFSPRAKEN / CONCLUSIES
- Weth. De Rook biedt een presentatie aan van de gekozen architect over de bouw van 

het sportcentrum Europapark. Deze zal in februari worden gegeven. 
- De eerste resultaten van de onderwijs-innovatieateliers met budgetaanvragen komen in
  maart. In relatie hiermee is college bereid mee te denken over het initiatiefvoorstel in 
  voorbereiding van D66 om programmeren in de klas op basisscholen mogelijk te 
  maken. 
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