
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 12 oktober 2017 

 Aantal bezoekers: 9 

 Aantal sprekers: 1 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 14 september openbaar en besloten 

en 21 september openbaar073-steunfonds 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Concept Raadsjaaragenda 2018 Commissie Samenleving 

Commissie Samenleving 12-10-2017: behandeld 

(2017/442752) 

 

7.  Toezegging Voortgangsrapportage RegioRijder 

Cie Samenleving 13-7-2017: op verzoek van de commissie geagendeerd (PvdA, 

vergadering 13 juli 2017) 

Cie Samenleving 12-10-2017: behandeld 

(2017/83403) 

 

8.  Klacht inzake opvang daklozen 

Op verzoek van de raad geagendeerd (SP, vergadering 28 september 2017) 

Cie Samenleving 12-10-2017: behandeld 

(2017/447635) 

 

 Pauze 

 

9.1 Vaststellen voortgangsrapportage Sociaal Programma Statushouders 

Cie Samenleving 12-10-2017: behandeld 

(2017/420799) 

   Toezeggingen - Toezegging Voortgangsrapportage Sociaal Programma 

Statushouders 2018 
Wethouder Langenacker zegt toe dat in de volgende voortgangsrapportage een meer 

kwantitatieve rapportage van alle initiatieven en hun rendementen wordt opgenomen en dat 

deze het eerste kwartaal van 2018 beschikbaar komt. . Zij zal in de rapportage die in het 

eerste kwartaal van 2018 verschijnt specifiek aandacht besteden aan de groep 2014/2015. De 

wethouder zal specifiek aangeven hoe participatie van vrouwen in het aanbod voor 

vluchtelingen en statushouders wordt meegenomen. Ook zegt zij toe dat zij het succes van 

het TIMNIT-programma zal meenemen in de rapportage  Ook zal ze aangeven welke groei 

van de ambtelijke organisatie het totale aanbod heeft gevergd. 

(2017/479377) 

   Toezeggingen - Toezegging Statushouders gesubsidieerde instellingen 

 (2017/188850) 
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Commissie Samenleving 12-10-2017: toezegging is afgedaan 

   Toezeggingen - Sociaal programma statushouders  

Commissie Samenleving 12-10-2017: toezegging is afgedaan  

   Toezeggingen - Toezegging wethouder Langenacker inzake schriftelijke rapportage 

m.b.t. problematiek Zijlweg 245 

(2016/432101) 

Commissie Samenleving 12-10-2017: toezegging is afgedaan 

 

9.2 Toezegging wethouder Langenacker nav amendement 15.1-14.8 Taalontwikkeling bij 

de Decemberrapportage de uitvoering op te pakken maar middels andere dekking   

  (2016/595936) 

Cie Samenleving 6 juli 2017: Ovv D66 bespreken in een volgende vergadering 

Cie Samenleving 21-9-2017 doorschuiven, zodra brief inzake stand van zaken sociaal 

programma statushouders 

(2016/595936) 

Commissie Samenleving 12-10-2017: behandeld en toezegging is afgedaan 

 

9.  Rondvraag 

10.  Agenda komende commissievergadering(en), actielijst en jaarplanning 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 

 

1.1 Brief van Jur Botter d.d. 26 september 2017 betreft Bedankbrief huis-aan-huis actie 

eenzaamheid 

Commissie Samenleving 12-10-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/437241) 

1.2 Toezegging beantwoording vragen over slapende zelforganisaties 

(2017/120046) 

Commissie Samenleving 12-10-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/120046) 
 

 

 

 

 

 


