LIJST VAN TOEZEGGINGEN
t/m januari 2018
commissie BURGERS
Datum
10-06-‘13
18-05-‘15
07-07-’15 VJN

23-09-‘13

11-01-‘16

11-01-‘16

30-03-‘16
31-05-‘16
(raad)

10-10-‘16

08-11-‘16
(raad)
04-07-‘17
(raad)
21-11-‘16

16-01-‘17

16-01-‘17

20-02-‘17

Cie AZ&C, 2302-‘17

Toezegging
De commissie wordt per
kwartaal/halfjaar geïnformeerd
over de versteviging van het
nuldelijnsnetwerk (WMO),
(kwartaal)rapportages sociaal
domein (toez. 18-05-’15),
rendement innovatieve projecten
(toez. 07-07-’15)
De cie wordt jaarlijks
geïnformeerd over
ontwikkelingen
leerlingenvervoer, incl. Taalklas
De cie wordt geïnformeerd over
de resultaten van de lokale
ontwikkeltafels

Portef.h
Huijsmans

Afd
R&O

Afdoening
Info is gegeven 17-02-’14, 1310-’14, 9-2-’15, 18-05-’15,
excursie 6-11-’15, uitv.plan 1101-’16; 21-11-’16; Beleidsplan
Sociaal Domein is behandeld in
cie 27-11-’17; planning vervolg
cie 26-02-‘18

Huijsmans

R&O

Info is gegeven 10-06-’14; 2411-’14; 16-11-’15; 21-11-’16,
15-1-’18;

Huijsmans

R&O

De cie wordt op de hoogte
gehouden van mogelijkheden
zorgwoningen ondergrond Unitas
Voortgang Veilig Thuis wordt
gepresenteerd aan cie
De cie ontvangt jaarlijks
informatie over de gerealiseerde
garantiebanen in
schoonmaakwerkzaamheden
gemeentelijke panden
Verzoek om onderhoud/
schoonmaak beeld Campanula
wordt doorgeleid in de
organisatie
Het minimabeleid wordt in 2017
herzien. Burgerinitiatief lichte
schuldsanering wordt
meegenomen in het
armoedebeleid
Innovatie door gesubsidieerde
professionele instellingen wordt
gemonitord (vanaf 2018 /
inwerkingtreding nieuw
subsidiebeleid)
De cie wordt geïnformeerd over
plan van aanpak en witte
vlekkenplan beleid verwarde
personen/ maatschappelijke
opvang.
De cie wordt geïnformeerd over
de evaluatie van de pilot
participatiecoaches
Basisvoorziening voor nieuwe
doelgroep.
Er wordt een informerende
bijeenkomst over de integratie
van statushouders voorbereid
De cie wordt geïnformeerd over
invulling privatiseringsafspraken
Scouting

Huijsmans

R&O

Planning per kwartaal;
rechtstreeks per mail (juni ’16,
april ’17, juni ’17, uitnodiging 10
okt ‘17
Planning eind 2017 (2x
bijgesteld)

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

Huijsmans

PUB

Rechtstreeks via Team
Samenleving; planning nader
info eind 2018 (3x bijgesteld)

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

Cf. planning opiniërend
behandeld in cie 07-06-’17 en
27-11-’17;
vervolg planning in Beleidsplan
Sociaal Domein cie 26-02-’18.
Cf. planning in Beleidsplan
Sociaal Domein opiniërend
behandeld in cie 27-11-’17,
vervolg planning 2018

Huijsmans

R&O

Na behandeling in cie 27-11-’17
cf. planning Beleidsplan Sociaal
Domein (cie 26-02-’18)

Huijsmans

R&O

Na evaluatie eind 2017 planning
cie 26-02-‘18

Huijsmans

grif

Nog in te plannen

Huijsmans

R&O

Nog in te plannen

Planning nieuwe raad
(2x bijgesteld)
Info is gegeven in raad 7-11-’17
(bij behandeling begroting
2018);

-2Datum
11-09-‘17

09-10-‘17

27-11-‘17

27-11-‘17

15-01-‘18

Toezegging
De vraag over concrete
voorbeelden van tegenprestatie
(bladruimen, klaar-overs) wordt
schriftelijk beantwoord
De cie ontvangt een memo met
actuele informatie over
Jeugdpluszorg Asten
De commissie wordt tzt
schriftelijk geïnformeerd over de
aanvraag vangnetuitkering en
maatregelennotitie
De financiële situatie van
geprivatiseerde verenigingen
wordt jaarlijks gemonitord
Vragen (van commissie en
insprekers) bij voorstel SHP
primair onderwijs 2017-2027
worden schriftelijk beantwoord
en en er vindt overleg plaats met
de schoolbesturen Prodas en
PlatOo

Portef.h
Huijsmans

Afd
R&O

Afdoening
Nog in te plannen

Huijsmans

R&O

Afgedaan
Info is gegeven in cie 15-01-‘18

Huijsmans

R&O

Nog in te plannen

Van Bussel

R&O

Nog in te plannen

Martens

R&O

Afgedaan
naar raad 30-01-2018

Huijsmans

R&O

Planning nieuwe raad
(2x bijgesteld, op aangeven
presidium naar nieuwe raad)

Wijziging in planning van toezeggingen
30-03-‘16

Griffier,
M. van Erp

Voortgang Veilig Thuis wordt
gepresenteerd aan cie

