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Overzicht van toezeggingen aan en afspraken door de commissie samenleving

Datum: 15 februarii 2016
Verklaring nummering:
Eerste cijfer
: nummer van de vraag
Tweede cijfer(reeks) : datum van de vergadering
Derde cijfer
: agendapunt van de vergadering

Nummer

Onderwerp:

Portefeuillehouder/ toegezegd

Toezegging

door/ verzocht

Plandatum/ stand van zaken/
datum gereed

door
73. (16-02-2015)

Monitoring

Mevr. Van Bennekom verzoekt de

1e uitkomst KING-monitor in 4e

decentralisaties

monitoring op de REPlijst te plaatsen,

kwartaal 2015, definitieve versie

sociaal domein

om de voortgang te bewaken en de

in januari 2016. Gegevens t.b.v.

monitor desgewenst naar behoefte aan

monitor zijn besproken in

te passen.

vergadering 14-12-2015.
In informatiebrief college van 4
februari 2016 is planning 2016
opgenomen.

74. (15-06-2015)

Evaluatie

Commissieleden stellen diverse vragen. Wethouder zegt evaluatie toe

Opgenomen als bijlage bij de

leerlingenvervoer

Op 16-11-2015 wordt n.a.v. ontvangen

informatiebrief van 6-11-2015.

in het najaar van 2015.

evaluatie afgesproken onderwerp op de
REP-lijst te laten staan en de
benchmark af te wachten.
75. (16-11-2015)

Jongerenwerk

76. (16-11-2015)

UWV

Dhr. Van Stijn vraagt of het beleid rond De wethouder zegt toe dat hij
alcohol en drugs nog goed is.
Op 26-10-2015 is afgesproken het UWV
uit te nodigen om over het e.e.a.
toelichting te verstrekken.

terugkomt op het beleid.
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Nummer

Onderwerp:

Portefeuillehouder/ toegezegd
door/ verzocht

Toezegging

Plandatum/ stand van zaken/
datum gereed

door
77. (15-12-2015)

78. (18-01-2016)

GR Jeugdhulp

Huisartsenpost

Mevr. Van Bennekom wijst op de

In de informatiebrief van het

toezegging van de GR Jeugdhulp om

college van 4 februari 2016 zijn

een organogram en een productenlijst.

gegevens verstrekt.

Mevr. Van Bennekom verzoekt het
onderwerp aan de REP-lijst toe te
voegen om de voortgang te volgen en
nadere informatie te ontvangen.

79. (18-01-2016)

Spoedeisende hulp

Mevr. Van Bennekom verzoekt het
onderwerp aan de REP-lijst toe te
voegen om de voortgang te volgen en
nadere informatie te ontvangen.

80. (18-01-2016)

Schakelklas voor

Mevr. Van Bennekom verzoekt het

De wethouder deelt mee dat

vluchtelingen

onderwerp aan de REP-lijst toe te

daaraan gestalte wordt gegeven

voegen om de voortgang te volgen en

via het samenwerkingsverband.

nadere informatie te ontvangen.

