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Raad 13 september 2021
MOTIE 2021-09-18b
Deelplan minimabeleid – e-formulier

Overgenomen Uitdewilligen

Het ontwikkelen van e-formulieren is in de uitvoering
samen met websitebeheer opgepakt. Voordat het
aanvragen van minimavoorzieningen digitaal via een
e-formulier mogelijk is, vereist dat nog wel de nodige
technische handelingen. Momenteel worden zaken
in de testomgeving ontwikkeld, zoals het koppelen
van digitale handtekeningen aan een aanvraag. Dat
moet eerst technisch nog verder ontwikkeld, getest
en opgelost worden. De planning is om vanaf begin
2022 te realiseren dat de bestaande papieren
aanvraagformulieren vervangen zijn door digitale
aanvragen via een e-formulier.

overwegende dat
1. het Deelplan Minimabeleid voor ligt om te worden vastgesteld;
2. communicatie en efficiëntie bij digitaal aanvragen een onderdeel is van
dit plan.
verzoekt het college
aanvragen van voorzieningen digitaal via een e-formulier mogelijk te
maken.

MOTIE 2021-09-19-b
Taalbeleid- SMART monitoren

Overgenomen Wijnants

Het college voert de motie als volgt uit:
We sluiten aan bij de regi voor monitoring. Dat is in
ontwikkeling en wordt zoveel als mogelijk SMART
ingericht.
•
In 2021 wordt vastgesteld welke effecten we
meten, formuleren we de indicatoren en
proefdraaien monitoringsystemen in elke
gemeente
•
In 2022 maakt de arbeidsmarktregio een
keuze over registratie/monitoringsystemen
•
In 2023 volledige invoering van het systeem.

overwegende dat
1. het Taalbeleid voor ligt om te worden vastgesteld;
2. daarin de taalregisseur een prominente rol krijgt.
verzoekt het college
de monitoring SMART in te richten en jaarlijks aan de raad aan te bieden.

MOTIE 2021-09-19c
Taalbeleid – bijdrage werkgevers

Het college voert de motie als volgt uit:

Overgenomen Wijnants

overwegende dat
het Taalbeleid voor ligt om te worden vastgesteld.
1

Het college voert de motie als volgt uit:
Conform taalbeleidsplan (zie blz. 23, 4.2.2)
We maken afspraken met werkgevers dat zij, samen
met hun arbeidsmigranten verantwoordelijk zijn voor
de kosten van de taallessen.

verzoekt het college
met werkgevers in gesprek te gaan met als doel dat zij bijdragen aan
kosten van de non-formele aanbieders per aangemelde cursist.

MOTIE 2021-09-20a
Doelen deelplan Wmo en Volksgezondheid

Deze afspraken gaan over de kosten voor het
formele en non formele aanbod.

Aangenomen

overwegende dat
1. in het vastgestelde beleidsplan sociaal domein resultaat gericht werken
en efficiëntie als uitgangspunten staan benoemd; 2. de
rekenkamercommissie de gemeenteraad in diverse rapportages heeft
aanbevolen haar kaderstellende en controlerende rol te realiseren door
het (laten) opnemen van heldere meetbare doelen in beleidsplannen.
draagt het college op
nog in deze raadsperiode de geformuleerde doelen uit het Deelplan Wet
Maatschappelijk ondersteuning en Volksgezondheid te voorzien van
meetbare doelen (stadwaarde en streefwaarde) en deze voor te leggen
aan de raad.
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Uitdewilligen

We onderzoeken op welke manier wij het beste
invulling kunnen geven aan deze motie.

