Vragen en Toezeggingen Raad 29 en 30 juni 2020
Huidskleurdiscriminatie
De burgemeester zegt toe dat hij in gesprekken met organisaties aandacht besteedt aan eventuele
problemen met huidskleurdiscriminatie. Dit om te komen tot een beeld over hoe dit probleem speelt.
Reactie college/tijdpad:
Tijdstraject beleidsplan sociaal domein
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat de raad na de zomer een voorstel ontvangt over het tijdstraject
voor maken van het beleidsplan sociaal domein.
Reactie college/tijdpad:
Financiele keuzes sociaal domein
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat zij met de raad in gesprek gaat over de financiële keuzes in het
sociaal domein. Dit gebeurt dan bij de behandeling van het beleidplan sociaal domein.
Reactie college/tijdpad:
Toegang digitale dienstverlening zorg
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat zij in 2021 met een voorstel komt over de toegang tot digitale
dienstverlening in de zorg.
Reactie college/tijdpad:
Keuzenota biodiversiteit
Wethouder Simonse zegt toe dat in september een keuzenota over biodiversiteit in de raad komt. En
dat de uitwerking daarvan daarna meegaat in de actualisatie van het BOR. Daarin komt dan ook de
uitwerking van de klimaatdoelstellingen die in gesprek met het waterschap bekeken worden.
Reactie college/tijdpad:
Startnotitie right to challenge
Wethouder Simonse zegt toe dat hij een startnotitie maakt over het uitwerken van de ‘Right to
challenge’ voor het beheer van de openbare ruimte.
Reactie college/tijdpad:
Kaders wegbreedtes en bermverhardingen
Wethouder Simonse zegt toe dat hij in het GVVP de kaders aan de raad vraagt voor wegbreedtes en
bermverhardingen.
Reactie college/tijdpad:
Financiele keuzes huur sportaccomodaties
Wethouder Haagsma zegt toe dat hij de raad zal betrekken bij de financiële keuzes over de huur van
de sportaccommodaties die voor de begroting 2022 gemaakt worden.
Reactie college/tijdpad:
Brief aardgasvrije wijken
Wethouder Uitdewilligen zegt toe de brief die gestuurd is naar aanleiding van het rekenkamerrapport
‘aardgasvrije wijken’ met de raad te delen.
Reactie college/tijdpad:
De brief ‘Reactie proeftuinen aardgasvrije wijken nav Algemeen Rekenkamerrapport’is als
bijlage toegevoegd.
Moties nota screening Participatiewet – verbreding toegezegde evaluatie
Wethouder Wijnants zegt toe dat de in de motie gevraagde bredere evaluatie over de afgelopen
periode onderdeel zal worden van het deelplan Participatie (wat hebben we de afgelopen periode
gedaan - waar staan we nu – waar willen we naar toe?)
Reactie college/tijdpad:
Moties nota screening Participatiewet – informatiebijeenkomst WeCo
Wethouder Wijnants zegt toe de raad in het derde kwartaal in een bijeenkomst of werkbezoek aan de
WeCo te informeren over hoe het gaat met de door het college gekozen nieuwe werkwijze (in
‘verhalende zin’ i.v.m. het nog niet beschikbaar hebben van cijfers).

Reactie college/tijdpad:
De informatiebijeenkomst vindt plaats bij de WerkCorporatie. De bijeenkomst wordt in overleg
met de griffie gepland.
Het college begrijpt de vraag van de raad om kaders te bepalen voor het sociaal domein en als
onderdeel daarvan voor de Participatiewet. Het beleidsplan sociaal domein is het
overkoepelende kader voor het sociaal domein in de hele breedte: Jeugd, WMO,
Participatiewet (en ook minimabeleid en gezondheid). We kiezen ervoor om eerst het
beleidsplan sociaal domein aan te bieden en daarna het deelplan Participatiewet. Zo kan u als
raad eerst de overkoepelende kaders vaststellen. De vastgestelde kaders worden dan
uitgewerkt in het deelplan. We erkennen dat het deelplan Participatiewet moet worden
geactualiseerd en streven er naar om dit zo snel mogelijk na vaststelling van het beleidsplan
sociaal domein aan de raad ter vaststelling voor te leggen. De planning is ambitieus. Wanneer
er vertraging in het proces optreed, betekent dat mogelijk ook een latere oplevering van het
deelplan. In het deelplan participatie worden indicatoren opgenomen.

