Toezeggingen uit de raadscommissies tijdens bespreking van
de Begroting 2019 en de Voorjaarsbrief 2020
Datum: woensdag 15 mei 2019
Raadscommissie Onderwijs en Welzijn (10.00-12.20 uur)
Programma 3 Onderwijs
Programma 4 Welzijn, gezondheid, zorg
Programma 5 Sport en bewegen
Programma 6 Cultuur (excl. evenementen)
Toezeggingen wethouder Gijsbertsen:
- Wil in de aanloop naar de begroting 2020 gezamenlijk met de raad kijken naar de
financiën in het sociaal domein breed en de ontwikkelingen daarin.
- In de brief die binnenkort naar de raad gaat zal de totale problematiek in de
jeugdhulp worden geschetst + oplossingsrichtingen.
- Binnenkort komt er een raadsvoorstel naar de raad over de taakstelling bij de
Stichting WIJ. Eerst worden de medewerkers van de stichting geïnformeerd.
- Komt binnenkort met informatie over het doorbraakproject in Ten Boer.
Toezegging wethouder Jongman:
- Zal de raad later in het jaar informeren over de uitkomsten van de besprekingen met
de gebruikers over de bezuinigingen op de Drafbaan.
Toezegging wethouder Chakor:
- Laaggeletterdheid: in 2020 zal het college hierover met een nieuw plan komen.

Raadscommissie Werk en Inkomen
Programma Werk en inkomen
Programma Economie en werkgelegenheid.
Toezeggingen wethouder Bloemhoff:
- Is het eens dat de gebruikte terminologie om de arbeidsmarkt te duiden de 2-deling
soms bevordert en geeft aan een andere term hiervoor te gaan gebruiken;
- Geeft aan dat ondernemers met maatschappelijke impact terug komt in het
inkoopbeleid na de zomer;
- Ondernemers met maatschappelijke impact komt ook terug in de voortgangsbrief
over Sociaal Ondernemen gepland voor juni;
- Zoekt uit of de route arbeid voor statushouders ook gebruikt kan worden voor de
doelgroep jongeren (uitvallers niveau 1+2);
- Brief over de basisbaan komt terug in juni.

Toezegging wethouder Gijsbertsen
- Zegt toe te gaan kijken of in de schuldhulpverlening nog aanvullende stappen
kunnen worden genomen in verbetering van de werkwijze.
Toezeggingen wethouder De Rook
- Procesvoorstel over de binnenstad volgt 3e kwartaal;
- Visienotitie is in de maak over horeca en retail gedeeld in 4 e kwartaal/begin 2020

Raadscommissie Beheer en Verkeer
Programma Verkeer
Programma Onderhouden en beheer openbare ruimte ( + evenementen)
Paragraaf Duurzaamheid
Toezegging wethouder Broeksma:
- Zet de herkomst van gebruikte biomassa op een rijtje voor de raad
- Gaat monitoren wat het effect is van de fietsparkeergarage onder Forum
Toezeggingen wethouder Chakor:
- Komt terug op idee kinderklimaattop, de vormgeving daarvan
- Gaat kijken naar herijking groenstructuurplan
Toezeggingen wethouder Jongman:
- Komt terug op noodzaak actualisatie dierenwelzijnsnota
- Komt rond de jaarwisseling met evaluatie voedselvisie

Raadscommissie Ruimte en Wonen
Programma Wonen
paragraaf Grondbeleid
Toezeggingen wethouder Van der Schaaf:
- Zegt toe de te hoge energie indexen als vorm van ongewenst verhuurdersgedrag
mee te nemen in de verhuurdersvergunningen
- Zegt toe dat er op korte termijn een nadere precisering komt van het energie bedrag
genoemd op blz. 203.
- Zegt toe in het vervolg ook de recreatiewoningen mee te nemen in het programma
wonen en in de woonvisie op te nemen hoe we daar mee om willen gaan
- Zegt toe in het vervolg ook woonwagens op te nemen in het programma wonen en
geeft aan dat daarvoor wel reeds beleid is ontwikkeld.

Raadscommissie Financiën en Veiligheid
Programma Veiligheid (+ veiligheidsmonitor)
Programma’s Dienstverlening, College, raad en gebiedsgericht werken, Algemene Inkomsten
en post onvoorzien, Overhead en ondersteuning organisatie
Paragrafen Integraal gebiedsgericht werken, Weerstandsvermogen en risicobeheersing,
Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Verbonden partijen, Lokale heffingen,
Bedrijfsvoering, Herindeling
Financiële positie
Toezeggingen burgemeester Den Oudsten:
- Komt over enkele maanden met evaluatie van sluiting tippelzone, huiskamer en
tussenhuis
- Komt nog voor de raad met overzicht resultaat actieprogramma huiselijk geweld
Toezeggingen wethouder De Rook:
- Komt met een brief over de uitwerking van het bestuursakkoord herindeling
- Komt rond de zomer met herijking kadernota weerstandsvermogen

