
Besluitenlijst  Kaderbrief bestuurlijk 
 

Titel Kaderbrief bestuurlijk 

Datum 23-06-2015 

Soort Bijeenkomst Voorbereiding raadsvergadering 7 juli, onderdeel bestuurlijk uit de 
Kaderbrief 

Voorzitter/secretaris Vinju/Erckens 

 

Welkom: woordvoerders, wethouder van Grootheest  en overigen. 

Korte inleiding voorzitter: Voor u ligt de Kaderbrief die we in de raadsvergadering van 7 juli gaan 
behandelen. Ter voorbereiding daarop vanavond een drietal raadsrondes: fysiek, sociaal en 
bestuurlijk. Het presidium heeft u verleden week geïnformeerd over de thema’s die in elke ronde aan 
bod kunnen komen. Voor bestuurlijk gaat het dan met name om de onderwerpen bestuur en 
dienstverlening, integrale veiligheid, algemene inkomsten en uitgaven en  economie en 
werkgelegenheid. 
  
De antwoorden op de technische vragen over de Kaderbrief kunt u vinden in notudoc. 

 

De invulling:  
1. Achtereenvolgens worden de onderwerpen werkgelegenheid, algemene inkomsten en 

uitgaven, integrale veiligheid en bestuur en dienstverlening behandeld. 
2. Per thema discussie waarbij  de beschikbare tijd van anderhalf uur zo goed mogelijk over de 

thema’s wordt verdeeld. 

 

Aan het eind: Samenvatting van de bijeenkomst 

 

Fractiewoordvoerders Hans Passenier (GL), Krabbendam (GL), John Gunther (SP), Bert Jongen 
(D66),  Michel Severijns (VVD), Jan Hoen (MV), Ed Sabel, Nol Beckers 
(CDA) en de dames Meese (PVM) Ham (PVDA), Godwin (PVDA),  Nuyts 
(LPM) 
 

Genodigden nvt 

Samenvatting en 
afspraken 

Achtereenvolgens werden de onderwerpen werkgelegenheid, 
algemene inkomsten en uitgaven, integrale veiligheid en bestuur en 
dienstverlening behandeld. 
Lovende woorden werden afgewisseld met verhelderende vragen. 
Extra aandacht werd gevraagd voor de kleine ondernemers, het 
scheppen van nieuwe banen voor mensen in WW en bijstand. 
Opmerkingen o.a. over de inzet op cultuur en studenten, het ontbreken 
van nieuwe kaders, extra middelen voor frontiere en radicalisering, de 
kostendekkendheid van leges, het onvoldoende zichtbaar worden van 
de toenemende veiligheid en de onvoldoende weergave van de 
renovatiekosten van het stadshuis en het onvoldoende handen en 
voeten geven van de internationalisering. Op alle vragen werd 
geantwoord alleen ten aanzien van m.n. de kosten van de students club 
zal in de MVA nog worden teruggekomen evenals op devraag of de 
veilige buurtenteams meer kunnen worden ingezet. 

Toezeggingen Toegezegd wordt dat er naar aanleiding van de vragen en opmerkingen 
een memorie van antwoord door het college wordt gemaakt hierbij zal 
ook inzicht worden gegeven in de meicirculaire. 
Een presentatie over loverboyproblematiek zal aan de raad worden 
gestuurd. 
 

Advies aan het presidium nvt 

 



Besluitenlijst Raadsronde Kaderbrief fysiek 
 
datum:23-06-2015  van 19:00 Tot  20:30 uur 

vergaderruimte: Gele Kamer  aantal bezoekers:   

 
Onderwerp Kaderbrief fysiek   
Soort bijeenkomst Voorbereiding raadsvergadering 7 juli, onderdeel fysiek 
Van de raadsleden 
wordt gevraagd 

Fysieke thema’s te benoemen en te bediscussieren 

Voorzitter Mertens Collegelid Van Grootheest 

Secretaris Cobben Ambtenaren  

Fractiewoordvoerders  
 
 
 
 

Genodigden  
 
 
 
 

Toezeggingen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies aan het 
presidium 

 

 



Besluitenlijst Raadsronde Kaderbrief Sociaal 
 
datum:23-06-2015  van 19:00 Tot  20:30 uur 

vergaderruimte: Raadszaal  aantal bezoekers: 10 personen  

 
Onderwerp Kaderbrief Sociaal   
Soort bijeenkomst Voorbereiding raadsvergadering 7 juli, onderdeel sociaal 
Van de raadsleden 
wordt gevraagd 

Sociale thema’s te benoemen, hierover eventuele vragen te stellen en te 
bediscussiëren. 

Voorzitter Gorren Collegelid Damsma, Gerats en 
Willems 

Secretaris Leenders Ambtenaren  

Fractiewoordvoerders De dames V. d. Wouw (VVD), Eurlings (D66), Korsten (GL) en Van Haasen (SP), de 
heren Geelen (CDA), Wijnands (SPM), Schulpen (PVM), Bastiaens (PvdA) en 
Passenier (GL) 

Genodigden  
Samenvatting  Alle fracties reageren op de kaderbrief waarbij als belangrijkste thema’s het Sociaal 

Investerings Fonds, het verankeren van buurtgericht werken, de sociale wijkteams, 
communicatie rondom het burgerpanel en de 3D-helpdesk, de zorg rondom de 
participatiewet, het omgaan met het personeelsgebonden budget, basisuitkering en 
armoedebeleid, als ook het vrouwengezondheidscentrum en kindzorg/-opvang aan 
de orde kwamen. Naast deze sociale thema’s is ook het cultuurbeleid kort aan de 
orde gekomen.  

Toezeggingen -De overwegingen van het college rondom besluitvorming vrouwengezond 
heidscentrum worden aangereikt aan de raad. 
-Er worden momenteel stadsrondes gehouden m.b.t. cultuur; de uitkomsten hiervan 
komen naar de raad ter info. 
-Kindzorg/ kinderopvang; nog voor de zomer komt hierover een 
raadsinformatiebrief; 
-De raad wordt geïnformeerd over de voorgestelde aanpak rondom buurtgericht 
werken; 
-De raad wordt geïnformeerd over het Sociaal Investerings Fonds; 
-Er wordt momenteel een ‘app’ ontwikkeld voor de sociale wijkteams en indien 
nodig ook met ‘hardware’ ondersteund. 

Advies aan het 
presidium 

Behandeling van de kaderbrief staat gepland voor 7 juli. 

 




