INFORMATIEAVOND
Agenda
19.30 - 20.30 uur

25 januari 2018
Raadsinformatiemarkt (vrij inloop)

Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen
stellen over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en
deskundigen.

20.30 – 22.00 uur Informatieronde

In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 5) met
de portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het
raadsvoorstel.
Van informatierondes wordt een audio- en/of videoverslag gemaakt, dat binnen 3
werkdagen beschikbaar is op https://gemeentebestuur.leusden.nl/

Raadsvoorstellen alleen bij de informatiemarkt:
Deze avond staan alle raadsvoorstellen ook geagendeerd in de ronde.

Informatieronde – Parallelsessie Raadzaal
Tijd

Onderwerp

Portefeuille
Overweg

Voorzitter /
griffier
Vos /
De Kloe

21.15 RV Verordening Jeugd Wmo en maatregelen Participatiewet
–
22.00 2018

college

Roskam /
De Kloe

22.00 RV Oprichten coöperatie en conceptkaderbrief 2019 GGDrU
–
22.30 Op verzoek van de raadsrapporteurs vindt in deze

Overweg

Roskam /
De Kloe

20.30 RV Verordening Participatieraad
–
De raad wordt voorgesteld de verordening Participatieraad
21.15

vast te stellen en de verordening WMO-adviesraad 2015 en
de verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid 2014 in
te trekken. Met de vaststelling van de verordening geeft de
gemeente een formele invulling van de WMO-wet, de
participatiewet en de Jeugdwet. De participatieraad staat het
college bij tijdens de voorbereiding van beleid met gevraagd
en ongevraagd advies en zorgt voor een verbindende factor
tussen college en samenleving.

De raad wordt voorgesteld de verordening Jeugdhulp 2018,
de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018, en de
Verordening maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ
2018 vast te stellen. Door het vaststellen van de
verordeningen is de gemeente in staat de zorg, hulp en
kwaliteit aan onze inwoners te borgen en continueren. Ook
biedt het de basis om de beleidsregels en nadere regels op te
baseren.

informatieronde bespreking plaats over het voorstel tot
oprichten van een coöperatie.

Namens rapporteur: “Wij zouden graag toelichting krijgen op
het oprichten van de coöperatie en toelichting op het
ontwikkelen van software ten behoeven van een digitaal
dossier.
Het ontwikkelen van eigen software door overheden is in het
verleden regelmatig geen succes geweest, met veel kosten
van dien.
In het raadsvoorstel is niet ingegaan op alternatieven of
risico’s. Wij hopen hier meer duidelijkheid over te krijgen.”
Concept-besluit:
Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen op het
voorstel tot het oprichten van een coöperatie door drie
GGD`en; op de conceptkaderbrief GGDrU 2019 een
zienswijze te formuleren over het gemis van een financiële
vertaling van de kaderbrief.
* van deze onderwerpen wordt een audioverslag gemaakt.

Informatieronde – Parallelsessie Commissiekamer (V10)
Tijd

Onderwerp

20.30 RV Regionaal beleidskader doelgroepenvervoer
–
De raad wordt voorgesteld een regionaal beleidskader
21.15 doelgroepenvervoer vast te stellen, waarbij er een focus is op

het aansluiten van vervoer op de persoonlijke situatie van
mensen. Het beleidskader is het resultaat van een intensieve
regionale samenwerking en heeft als doel zelfredzaamheid
van cliënten op het gebied van vervoer te vergroten en, daar
waar vervoervoorzieningen voor mensen nodig blijven, dit
duurzamer, efficiënter en kwalitatief goed uit te voeren.Lokale
aanpassingen aan het regionaal kader hebben regionale
consequenties. Bij de uiteindelijke uitvoering, kan er binnen
de regionale kaders, wel sprake zijn van lokale nuances en
verschillen.
* van deze onderwerpen wordt een audioverslag gemaakt.

Portefeuille
Van
Beurden

Voorzitter /
griffier
Van Herpen /
Schutte

