actiepuntenlijst commissie Samenleving oktober 2020
BEHANDELEN in commissie oktober
Nr. en
vraagsteller

Onderwerp

Actiepunt

Actie door

Ingebracht
d.d.

20-06
Commissie

Stimuleringsbudget inwoners- en of
buurtinitiatieven

Het college stuurt de commissie halfjaarlijks een rapportage van
de aangevraagde en toegekende initiatieven van inwoners ter
monitoring en evaluatie.
De wethouder brengt de vraag van de commissie, om een
signaal af te geven aan de minister over de knelpunten in de
specialistische jeugdzorg, in in het regionaal overleg en
informeert de commissie over de uitkomsten.
Het college onderzoekt of het mogelijk is om de commissie een
overzicht te verstrekken van de uitstroom uit de bijstand naar
leeftijd en duur.
Het college stuurt de commissie de vragen die inwoners, die
meedoen aan het digipanel over vuurwerk, beantwoorden.

Van der
Have

11-02-2020

Struijf

08-09-2020

Struijf

08-09-2020

Nienhuis

09-09-2020

20-10
Lokale ondersteuning Kenter
De commissie Jeugdhulp

20-12
Mw. Pameijer
(PvdA)

Uitstroom uit de bijstand

20-13
Cie. Middelen

Digipanel over vuurwerk

Gepland d.d.

Afgedaan d.d.

Gepland d.d.

Afgedaan d.d.

BEHANDELEN na commissie oktober
Nr. en vraagsteller

Onderwerp

Actiepunt

Actie door

Ingebracht
d.d.

19-24
Raad

Monumenten

Struijf

08-11-2019

19-27
Raad

Integraal huisvestingsplan
basisscholen
Integraal huisvestingsplan
basisscholen

Het college zegt toe te overleggen met de HVHB over de
mogelijkheid van een plan (al dan niet in het kader van de
cultuurnota) voor vroeg signalering van achterstallig onderhoud
van monumenten.
Het college haalt het onderzoek naar de Bronsteemavo naar
voren en gaat het uitvoeren in 2020.
Het college zal parallel aan het brede onderzoek van
alternatieve financiering onderzoeken of de ‘renovatiemethode
Evenaar’ toepasbaar is op andere scholen en daarvoor ook
middelen ter beschikking stellen, bijvoorbeeld in de vorm van
een potje. De resultaten van het brede onderzoek worden
geleverd in Q1 van 2020.
De wethouder gaat in gesprek met de schooldirecteuren over
kansenongelijkheid bij kinderen en brengt de commissie op de
hoogte van de uitkomsten.

Struijf

18-12-2019

2e helft
2020

Struijf

18-12-2019

Q1

Struijf

08-09-2020

19-28
Raad

20-11
Kansenongelijkheid bij kinderen
De commissie

11 mei svz
ontvangen
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