BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 18 mei 2022
Vergaderingen
Plaats:
Tijden:

Radesingel, vergaderzaal 1
15.30 – 16.20 Politiek vragenuur
16.30 – 18.00 Huishoudelijke Hulp
19.30 – 21.00 Gesprekagenda Aardbevingsregio

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 1 juni 2022
Conform
Discussie:
Motie vreemd
- PVDA is voornemens een motie in te dienen om nieuwe bestuurders een steun in de rug te geven
om alleen afspraken met het rijk te maken als er een financieel ventiel op te nemen. Mogelijk sluit de
PVV hierbij aan.
AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
-

Collegebrief Inkoopstrategie Huishoudelijke hulp

2. TOEZEGGINGEN
Wethouder Jongman – Huishoudelijke hulp
- Wil gevraagde technische sessie faciliteren en deelt vooraf een document dat wel bij
insprekers en niet bij raad bekend bleek (zie onder 4)
- Komt terug op de stappen die genomen zijn m.b.t. motie abonnementstarief
- Zal ASDG blijven betrekken bij proces, ook straks bij implementatie; ook evt. input WTG zal
steeds worden meegenomen
Wethouder van der Schaaf-Aardbevingsregio
- Wethouder van der Schaaf geeft aan een terugkoppeling te geven over de uitkomsten van wat
er de komende tijd allemaal gebeurd, o.a. wat er uit het gesprek met het rijk is gekomen en de
samenwerking tussen projectleiders van de gemeente en de NCG.
- Wethouder van der Schaaf geeft aan apart terug te komen op het Agro-programma
Wethouder Chakor -bij vragenuur over openbaar zwemwater en blauwalg
- Zegt toe voor de raad in kaart te brengen het ervoor staat met het openbare zwemwater in de
gemeente (met oog op maatregelen die zijn of worden genomen ter bestrijding van blauwalg)
en gaat na of de communicatie over het veilig kunnen zwemmen verbeterd kan worden.
3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur
Geen
4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN
Er wordt op korte termijn een beeldvormende sessie belegd over de Huishoudelijke hulp met
terugblik op de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet en nadere informatie en onderbouwing
m.b.t. de inkoopstrategie. De wethouder zorgt dat de raad de beschikking krijgt over de documenten
die bij insprekers wel maar bij de raad niet bekend waren.

