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Commissie BFE
Financiële stukken GGD
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat zij de raad een analyse/tussenrapportage stuurt van 
de financiële gevolgen van de Coronacrisis op de begroting van de GGD, zodra die er is.
Reactie college/tijdpad:
De wethouder vraagt in de bestuursvergadering van 28 mei 2020 aan de GGD om de 
gemeenteraad te informeren over de (financiële) gevolgen van de Coronacrisis op de 
begroting van de GGD. 

Motie OZB sportverenigingen
Wethouder Wijnants zegt toe dat hij de raad inzicht geeft in de effecten van OZB, huur 
etc op de exploitatie van verenigingen. Dit inzicht komt bij de behandeling van de 
perspectiefnota in juni a.s.
Reactie college/tijdpad:

Themabijeenkomst ZZL
Wethouder Wijnants zegt toe dat hij een groslijst met ZZL-projectvoorstellen maakt, met 
een prioritering in kansrijkheid op basis van criteria, waarmee de commissie BFE een 
shortlist kan maken.
Reactie college/tijdpad:

Commissie Woonomgeving
Zwembad Bosbad
Wethouder Haagsma zegt toe dat bij de financiering van de renovatie van Het Bosbad 
ook gekeken wordt naar mogelijkheden voor lenen op de kapitaalmarkt en de relatie met 
de subsidie.
Reactie college/tijdpad:
Woensdag  20 mei is de nader gevraagde toelichting aan de raad verzonden. 

Regionale Energiestrategie: Warmtetransitievisie
Wethouder Simonse zegt toe dat hij dit jaar een startnotitie voor de warmtetransitievisie 
maakt. En dat de visie zelf vóór 2022 in de raad komt.
Reactie college/tijdpad:

Regionale Energiestrategie:Zonneparken in het bodemdalingsgebied
Wethouder Simonse zegt toe dat hij met een raadsvoorstel komt als er besluitvorming 
plaatsvindt over zonneparken in het bodemdalingsgebied.
Reactie college/tijdpad:

Commissie Samenlevingszaken
Screening Participatiewet: Informatie experiment WeCO
Wethouder Wijnants zegt toe de informatie over het experiment van de WerkCorporatie 
te delen.
Reactie college/tijdpad:
De pilot om kandidaten die nog niet tot de doelgroep van de WerkCorporatie behoren, te laten 
begeleiden door de WerkCorporatie is op 1 januari 2019 gestart. De pilot heeft een looptijd van 2 jaar. 
De doelstelling is om binnen 2 jaar minimaal 20% van de groep geheel of gedeeltelijk  te laten 
uitstromen naar werk of scholing. 

Er is gestart met een groep van 35 kandidaten. Na screening van de kandidaten bleek dat een deel 
van de kandidaten direct opgenomen kon worden in de reguliere dienstverlening en dat bij een ander 
deel belemmeringen speelden waardoor zij nog niet arbeidsfit waren. Deze kandidaten zijn opgepakt 
in het een nieuw ontwikkeld traject WeCoStart. Doel van dit traject was om kandidaten binnen zes 
maanden arbeidsfit te maken. Bijgaande flyer is gemaakt ter informatie richting kandidaten. De basis 
van de training was een zeer intensieve begeleiding, met een vertrouwd gezicht dat verbonden was 
aan de WerkCorporatie. Begonnen werd op een aparte locatie, gaandeweg is de training gegeven 
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vanuit de WerkCorporatie en zijn werkgevers bezocht. Binnen een jaar was 28 procent (gedeeltelijk) 
uitgestroomd naar werk, school of als ondernemer via het ZLF aan de slag gegaan. 

Het traject loopt nog tot 1 januari 2021. Daarna wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten. 

Screening Participatiewet:Evaluatie gekozen scenario
Wethouder Wijnants zegt toe het door het college gekozen scenario voor de aanpak in 
2020 over een half jaar te evalueren.
Reactie college/tijdpad:
De raad wordt in november 2020 geïnformeerd over de lopende uitvoering van scenario 3:. 
Een deel van de A groep (jongeren, statushouders en mensen met de kleinste afstand) wordt 
overgeheveld naar de WeCo. Een deel van de formatie (max 2 fte) van USD gaat ook naar de WeCo. 
Voor de B en D groep wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de social firm en het sociaal team. 
Alle inwoners in de C groep worden minimaal 1 keer per jaar persoonlijk gesproken. 
De uitvoering is gestart maar door de coronacrisis is intensief contact met de inwoners maar beperkt 
mogelijk. Er is nu vooral contact via telefoon, app en videobellen. Ook  kan maar minimaal gebruik 
gemaakt worden van de dienstverlening van Concern voor Werk. In de rapportage in november zullen 
we de gevolgen hiervan meenemen. 

Screening Participatiewet: Beleidsplan sociaal domein
Wethouder Wijnants zegt toe voorafgaand aan de volgende raadsvergadering (25 mei 
2020) de commissie te informeren wanneer het Beleidsplan Sociaal Domein ter 
besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. 
Reactie college/tijdpad:
Het Beleidsplan Sociaal domein wordt naar verwachting in het 4e kwartaal van 2020 ter 
besluitvorming voorgelegd aan de raad. Een voorwaarde hierbij is dat het proces rondom 
financiële grip in het Sociaal domein afgerond moet zijn. De besluitvorming hiervoor vindt 
plaats bij de behandeling van de perspectiefnota. De uitkomsten hiervan zijn dan het 
vertrekpunt voor het te vernieuwen beleidsplan Sociaal domein (strategische kaders). In 
2021 volgen dan de deelplannen Participatie en Wmo.


	Vragen en toezeggingen Commissies 11 t/m 13 mei 2020

