
Besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 18 februari 2020

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter opent; er zijn geen mededelingen en de commissie stelt de agenda
vast.

STUKKEN TER BESPREKING

2 Vaststellen Visie opvang kwetsbare groepen (2510744)
Besluit
Ondanks dat fracties in principe de visie steunen, uiten zij diverse kritiekpunten.
Onderwerpen van debat zijn onder meer het uitvoeringsperspectief, de
beschikbare woningvoorraad, de kwaliteit van de instroom, de financiële
onderbouwing en - specifiek voor de omgeving Kromhout - de beoogde capaciteit
van de huidige Leger des Heils-voorziening, een eventuele tweede voorziening
en de algehele kwaliteit en leefbaarheid van de buurt. Diverse fracties kondigen
moties en/of amendementen aan; de commissie agendeert het voorstel als
bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 10 maart (5 minuten
spreektijd).

3 Raadsinformatiebrief over Doordecentralisatie beschermd wonen & opvang
(2510789)

Besluit
Ondanks dat fracties in principe de visie steunen, uiten zij diverse kritiekpunten.
Onderwerpen van debat zijn onder meer het uitvoeringsperspectief, de
beschikbare woningvoorraad, de kwaliteit van de instroom, de financiële
onderbouwing en - specifiek voor de omgeving Kromhout - de beoogde capaciteit
van de huidige Leger des Heils-voorziening, een eventuele tweede voorziening
en de algehele kwaliteit en leefbaarheid van de buurt. Diverse fracties kondigen
moties en/of amendementen aan; de commissie agendeert het voorstel als
bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 10 maart (5 minuten
spreektijd).

 

4 Beantwoording door het college van art. 40 RvO vragen van de fractie D66 over
Zorgen over toename dak- en thuislozen en het ontbreken van sociale
huurwoningen in het goedkope segment (2481257)
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Besluit
Ondanks dat fracties in principe de visie steunen, uiten zij diverse kritiekpunten.
Onderwerpen van debat zijn onder meer het uitvoeringsperspectief, de
beschikbare woningvoorraad, de kwaliteit van de instroom, de financiële
onderbouwing en - specifiek voor de omgeving Kromhout - de beoogde capaciteit
van de huidige Leger des Heils-voorziening, een eventuele tweede voorziening
en de algehele kwaliteit en leefbaarheid van de buurt. Diverse fracties kondigen
moties en/of amendementen aan; de commissie agendeert het voorstel als
bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 10 maart (5 minuten
spreektijd).

 

5 Brief van bewoners beheergroep Kromhout/Kasperspad/St.Jorisweg over
visiedocument Van opvang naar wonen 2020 - 2025. Veilig onder dak,
metperspectief op een beter bestaan en de betrokkenheid van bewoners
(2518743)

Besluit
Ondanks dat fracties in principe de visie steunen, uiten zij diverse kritiekpunten.
Onderwerpen van debat zijn onder meer het uitvoeringsperspectief, de
beschikbare woningvoorraad, de kwaliteit van de instroom, de financiële
onderbouwing en - specifiek voor de omgeving Kromhout - de beoogde capaciteit
van de huidige Leger des Heils-voorziening, een eventuele tweede voorziening
en de algehele kwaliteit en leefbaarheid van de buurt. Diverse fracties kondigen
moties en/of amendementen aan; de commissie agendeert het voorstel als
bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 10 maart (5 minuten
spreektijd).

 

6 Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Dienst Gezondheid &
Jeugd ZHZ (2526175)

Besluit
BVD en CDA zijn kritisch op het meerjarenbeleidsplan en kondigen een
amendement aan (met steun van PvdA) om een steviger toon uit te spreken in
de zienwijze. Mogelijk onderwerp van het amendement is het takenpakket van
DG&J en/of de financiën. De commissie agendeert de zienswijze als
bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 10 maart (2 minuten
spreektijd).

Overige agendapunten

7 Vragen aan het College
Besluit
Nijhof (BVD) wilde vragen stellen over dakloze jongeren maar heeft deze
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inmiddels mondeling besproken met wethouder Heijkoop, nadat dit agendapunt
verviel in de vorige vergadering.

8 Samenstelling werkgroep Commissie Sociale Leefomgeving
Besluit
Cor van Verk (PvdA) is bereid zitting te nemen in de werkgroep; de commissie
stemt in.

9 Nieuwe behandelvoorstellen  (Zie bijlage)
10 Agenda's komende commissies 17, 24 en 31 maart 

Besluit
De commissie stemt in met de voorgestelde agenda's. De commissie vraagt wel
aandacht voor tijdige agendering van de themabespreking Jeugd (zoals
voorgesteld door wethouder Van der Linden).

11 Vaststellen besluitenlijsten adviescommissie d.d. 21 januari en 11 februari 2020
Besluit
De commissie stelt de besluitenlijsten vast.

12 Rondvraag
Besluit
Fracties maken geen gebruik van de rondvraag.

13 Sluiting
Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.
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Nieuwe behandelvoorstellen 
a Memo: Voorstel agendering themabespreking jeugd (2522710)

Besluit
De commissie honoreert het voorstel.

b In gesprek met de woningcorporaties
Besluit
De commissie honoreert het voorstel; Peter Kwaak meldt zich aan voor de
voorbereiding.

c Vaststellen lokale nota Publieke gezondheid 2020-2023 (2527551)
Besluit
De commissie agendeert het voorstel als hamerstuk voor de raad.

d Raadsinformatiebrief over beantwoording motie "Aandacht voor
verwarring". (2287153)

Besluit
Fractie GroenLinks is niet tevreden over de wijze waarop het college de
motie heeft uitgevoerd. Tegelijk heeft de commissie de motie al afgevoerd.
Uiteindelijk besluit de commissie de RIB ter kennisgeving te agenderen
voor de raad en vraagt het wethouder Heijkoop naar de toezeggingen over
de pilot 'psycholance' en de aanpak verwarde personen.

e Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie GroenLinks over
Aflossen schulden door jongeren (2523161)

Besluit
De commissie neemt de vragen voor kennisgeving aan.

f Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de BVD fractie over dakloze
jongeren (2524790)

Besluit
De commissie neemt de vragen voor kennisgeving aan.

Pagina 4



g Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie GroenLinks over
dakloze jongeren (2524797)

Besluit
De commissie neemt de vragen voor kennisgeving aan.

h Brief van dhr. en mevr. Stam over Sportboulevard (2531626)
Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

i Beantwoording door het college van vragen art. 40 RvO van de fractie CDA
over optimalisatie Sportboulevard (2532094)

Besluit
De commissie besluit de beantwoording te betrekken bij het opnieuw te
behandelen raadsvoorstel Optimalisatietraject Sportboulevard.
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