
 

 

OPLEGNOTITIE  BIJ COMMISSIE- EN RAADSVOORSTELLEN  

Deze notitie is bedoeld voor intern gebruik. Het dient ter ondersteuning van de fracties bij hun kaderstellende, 

volksvertegenwoordigende en  controlerende rol. Het is aan de fracties om te bepalen in hoeverre de 

aangeboden informatie onderdeel zal worden van het politiek bestuurlijke debat 

 

 

Behoort bij voorstel 

 
Stand van zaken Jeugd en Wmo 

Vergadering 

 

Omdat de raadscommissie d.d. 2 april is komen te vervallen – wordt het 

punt  nu voor de  raadscommissievergadering van 16 april 2020 

geagendeerd 

Agendapunt  

4 

Onderwerp Stand van zaken Jeugd en Wmo 

 

Voorstel afkomstig van College  

  

Bevoegdheden 

commissie/gemeenteraad 

De raad kan het college richting meegeven op deze onderwerpen. 

 

 

Eerder genomen besluiten of 

eerder besproken stukken 

 

Op 17 oktober 2019 is besloten om 17 bezuinigingsmaatregelen door te 

voeren om zo een opbrengst van 2,4 miljoen euro in 2020 te realiseren 

oplopend naar structureel 2,5 miljoen euro vanaf 2022. De 

portefeuillehouder heeft toegezegd de raad op 5 momenten in het jaar op de 

hoogte te stellen van de (financiële) stand van zaken op het sociaal domein, 

dit is het eerste moment. 

 

Behandeltraject Dit onderwerp stond oorspronkelijk geagendeerd ter bespreking in de 

raadscommissie van 2 april 2020. Vanwege de Corona maatregelen is de 

raadscommissie van 2 april vervallen en is dit stuk nu geagendeerd voor 

deze raadscommissie van 16 april. 

 

Doel van de bespreking 

 

Het informeren van de raad op 5 momenten in het jaar (toezegging, 

wethouder Verschuren) met daarbij deze keer de volgende vraagpunten: 

 

 Voldoet deze vorm van informatievoorziening over de (financiële) 

stand van zaken Sociaal Domein aan de verwachtingen van de raad? 

 Welke inhoudelijke inbreng wilt u aan de fracties en het college 

meegeven? 

 Kunt u aangeven op welke wijze u dit in de toekomst zou willen 

behandelen? 

Aandachtspunten 

Bespreeksuggesties en 

beslispunten 

 

Op dit moment zijn er geen formele beslispunten voor de raad, daarom hoeft 

het stuk niet te worden doorgeleid naar de raadsvergadering.  

 



 


