
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 1 februari 2018 

 Aantal bezoekers: 12 

 Aantal sprekers: 5 

 

 

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 11 januari 2018, openbaar en 

besloten 

Cie Samenleving 1-02-2018 openbaar verslag vastgesteld met de volgende wijziging: 

Mevrouw Jacobsz (AP) stelt vast dat op bladzijde 9, punt 9, dient te worden gesproken over 9 

euro in plaats van 90 euro.  
(2017/508061) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Aanpassen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding en renovatie van  basisschool 

Molenwiek Dalton, Betuwelaan 2 

Cie Samenleving 1-2-2018: kan als hamerstuk naar de raad van 15 februari 2018 

(2017/585256) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 Pauze 

 

7.  Evaluatie participatieraad en reactie college 

Cie Samenleving 1-2-2018: behandeld 

(2018/11092) 

 

8.  Onderzoek naar oprichting Participatiebedrijf 

Cie Samenleving 1-2-2018: behandeld 

(2017/578405) 

  

9.  Niet beantwoorde raadsvragen (procesmatig) 

9.1 Artikel 38 vragen VVD n.a.v. krantenberichtgeving woede om dump traplift 

(2017/566300) 

Cie Samenleving 1-2-2018: behandeld 

 

10.  Rondvraag 

   Toezeggingen - Toezegging verkeerssituatie Hartekamp 
Wethouder Roduner zegt in de commissie Samenleving toe dat wethouder Sikkema de 

volgende informatie verstrekt. Op verzoek van de AP (mevrouw Jacobsz) na te gaan of het 

noodzakelijk is om extra snelheidsbeperkende maatregelen te nemen bij de rotondes op de 

Europaweg omdat cliënten niet durven over te steken.  
(2018/88450) 
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11.  Agenda komende commissievergadering(en) 

12.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vaststellen Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2018  

Cie samenleving 1 februari 2018 ter kennisgeving aangenomen. 

(2017/585467) 

 

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

 

2.1 Ongevraagd advies Participatie raad toegankelijke stad 

Cie Samenleving 5 oktober 2017: wordt geagendeerd op verzoek van de raad (CU, 

raadsvergadering 28-9-2017) zodra de reactie van BenW op dit advies beschikbaar is 

alsmede de reactie van BenW aangenomen moties inzake dit zelfde onderwerp  

Cie Samenleving 1-2-2018: wordt in juni 2018 behandeld samen met de afhandeling 

van de moties hieromtrent. 

(2017/422330) 

2.2 Brief aan Cie Bestuur, Voortgangsrapportage 2017-2 en begroting 2018 Werkpas 

Holding BV 

Cie samenleving 1 februari 2018 ter kennisgeving aangenomen. 

(2018/13337) 

2.3 Beantwoordingsbrief van wethouder Langenacker d.d. 19 december 2017 over 

Inkomensgrens voor huiswerkbegeleiding 

Cie samenleving 1 februari 2018 ter kennisgeving aangenomen. 

(2017/610274) 

2.4 brief met bijlage aan de cie Samenleving van Merijn Snoek d.d. 18 januari 2018 over 

de Skatehal 

Cie samenleving 1 februari 2018 ter kennisgeving aangenomen. 

(2018/46629) 

 2.5 Motie 25 Ruim baan voor EVC 

Cie Samenleving 13-7-2017: op verzoek van de cmmissie geagendeerd (AP, 

vergadering 13 juli 2017). Mevrouw Jacobsz (AP) kondigt technische vragen aan over 

de EVC-motie (2.5) en zal daarna wellicht vragen om agendering. 

Cie Samenleving 1-2-2018: op verzoek van AP geagendeerd  

(2016/525759) 

 2.6 Toezegging verschillen verzuimprotocol 

 Cie samenleving 1 februari 2018 ter kennisgeving aangenomen. 

(2016/550656) 

 2.7 Toezegging resultaten onderzoek NJI 

Cie samenleving 1 februari 2018 ter kennisgeving aangenomen. 

(2017/252804) 
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3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording vragen ex. art. 38 van het RvO van de CU-fractie inzake mensenhandel 

Cie Samenleving 1-2-2018: verzoek dit bij commissie bestuur te agenderen 

(2017/615170) 

3.1.1 Ingekomen raadsvragen - Art.38 vragen ChristenUnie inzake mensenhandel 

(2017/526728) 

Cie Samenleving 11-1-2018: ter kennisgeving aangenomen dat de vragen nog niet 

zijn beantwoord 

(2017/526728) 

3.2 Beantwoording art. 38 RvO vragen van de fractie van de VVD naar aanleiding van 

krantenbericht woede om dump traplift  

Cie samenleving 1 februari 2018 ter kennisgeving aangenomen. 

(2018/9603) 

3.2.1 Ingekomen raadsvragen - Artikel 38 vragen VVD n.a.v. krantenberichtgeving 

woede om dump traplift 

(2017/566300) 
 

 

 

 
 
 


