Van: 01-01-2015 T/m 28-04-2022
Aantal toezeggingen : 14
Datum
12-11-2019

09-02-2021

23-02-2021

18-05-2021

Titel
Toezegging inzake kosten onderzoeken sociaal domein

Toelichting
Wethouder De Graaf deelt mee dat die
onderzoeken en processen zeker iets hebben
opgeleverd. De besparingen zijn beduidend
hoger dan die kosten. Die onderzoeken waren
ook nodig voor het nemen van de maatregelen.
De wethouder zal de kosten van de
onderzoeken aanreiken (toezegging).

Portefeuillehouder
A. Bastiaans

J.M. Janssen
De wethouder zegt toe zich in te zetten voor
incidentele toegang voor verenigingen tegen een
sociaal tarief en dit op te nemen in de subsidie
relatie.
Toezegging inzake evaluatie preventie en handhavingsplan Wethouder gaat na te onderzoeken op wat voor A. Bastiaans
manier er een
evaluatie van wijkteams, maatregelen en
handhaving zou
moeten komen en of daar extra aandacht
gegeven kan worden
aan 15-16 jarigen.

Toezegging inzake toegang voor verenigingen tegen een
sociaal tarief

Toezegging inzake infomeren raad over over de kanteling
naar het openbaar vervoer

De wethouder zegt toe de raad per
A. Bastiaans
raadsinformatiebrief nader te
informeren over de kanteling naar het openbaar
vervoer.

Afdoening
Onderhanden.
Status: 2 november 2021
Onderhanden. De kosten van de diverse onderzoeken die
in het Uitvoeringsplan DSD staan genoemd, worden
momenteel inzichtelijk gemaakt.
Status 23 november 2021:
Geplande datum van afdoening is 20 december 2021.
Onderhanden: Is opgenomen in concept
huurovereenkomst, er wordt gestreefd naar afronding voor
1 juni.
Onderhanden.
Evaluatie wijkteam ingepland voor Q2.
Status 2-11-2021:
De evaluatie van het preventie en handhavingsplan
alcohol en jeugd zal niet nu maar in Q2 2022 plaatsvinden.
Als gevolg van de covid-19 pandemie zijn zowel de horeca
gesloten geweest en zijn evenementen niet doorgegaan.
Ook handhaving heeft in die periode andere prioriteiten
gehad.
Een onderzoek naar de effecten van covid maatregelen op
jongeren wordt momenteel door de GGD uitgevoerd. De
resultaten daarvan zullen in 2022 beschikbaar komen.
Status 2 november 2021:
Onderhanden. RIB wordt opgesteld om stand van zaken
Ontwikkelplan OV met de raad te delen.
Status 23 november 2021:
Onderhanden. RIB wordt op korte termijn opgesteld om
stand van zaken met de raad te delen.
Geplande datum van afdoening is 8 december 2021.
Status 7 april 2022:
De RIB wordt op dit moment opgesteld. De aanlevering
van informatie door derden loopt vertraging op. Daarom is
afdoening nu voorzien voor (uiterlijk) 15 mei 2022.

08-06-2021

Toezegging inzake nulmeting

Wethouder Bastiaans zegt toe na te gaan of de
nulmeting met de raad gedeeld kan worden.

A. Bastiaans

Onderhanden. De nulmeting heeft nog niet
plaatsgevonden. Dit heeft o.a. te maken met het uitstel
van de CIZ- indicaties.
Dit zal naar verwachting over 2 maanden zijn.
Status 2 november 2021:
Onderhanden. De nulmeting heeft nog niet
plaatsgevonden. Dit heeft o.a. te maken met het uitstel
van de CIZ- indicaties.
Status 25 november 2021:
De nulmeting zal medio 2022 met de gemeenteraad
worden gedeeld. De reden dat we deze niet eerder
hebben en nu nog niet kunnen delen is de inrichting die
nodig is om de nulmeting accuraat te kunnen doen en de
randvoorwaarden. Dit heeft o.a. te maken met de
wederom door het Rijk uitgestelde afronding van de Wlzmigratie. Deze afronding wordt nu einde van het 2e
kwartaal 2022 verwacht.

14-07-2021

20-07-2021

Toezegging inzake stadsdeelleiders verkennen bij aanpak
buurtgericht werken

Toezegging inzake informeren van de raad over de
financiële stand van zaken

PvdA (Slangen) hoorde de wethouder al eerder V.L.W.A. Heijnen
over de motie van het CDA zeggen dat de motie
eventueel overgenomen kan worden als
denkrichting, dus bij deze hoort zij graag de
toezegging dat haar motie als denkrichting wordt
meegenomen.
Wethouder Heijnen kan toezeggen dat het
concept over stadsleiders op zijn minst
meegenomen kan worden in de aanpak zoals hij
komt voor te liggen in september.
GroenLinks (Korsten] - Het zou prettig zijn als de J. J.M. Aarts
wethouder de raad in de loop van de begroting
meeneemt in de exercitie van wat het budget
sociaal domein is en de koers die de gemeente
daar de komende jaren mee wil gaan varen.
Wethouder Aarts lijkt het goed na de
zomervakantie een aparte sessie te plannen om
samen de financiële stand van zaken hierover te
bekijken.
SP (Schut) vraagt of de wethouder in
september met een nieuw overzicht komt hoe de
gemeente er dan voorstaat.
Wethouder Aarts zegt toe dat hij na de
zomervakantie zal berichten over de dingen
waar zekerheid over is. Misschien kan dat
samen met het eerdere verzoek van mevrouw
Korsten.

We gaan de toezegging medio 2022 afdoen middels een
bericht naar de raad met de cijfers/aantallen van de
nulmeting.
Status 2-11-2021:
Onderhanden: Plan van aanpak is in de maak

20-07-2021

05-10-2021

02-11-2021

02-11-2021

Toezegging inzake plan van aanpak bestrijding tweedeling Mevrouw Korsten vroeg of er aandacht is voor
in de samenleving
de tweedeling in de samenleving, waarop de
wethouder zegt dat er vanuit de portefeuilles
Veiligheid en Zorg hierover wordt
samengewerkt. Na het reces komen zij met een
plan van aanpak hiervoor, waarbij wordt
gekeken naar de initiatieven die er al zijn.
Toezegging inzake nadere informatie (indicatoren)
Wethouder Bastiaens zegt toe begin november
kinderarmoede
2021 parallel aan de monitor
sociaal domein via een RIB nadere informatie te
verschaffen over (indicatoren)
kinderarmoede.
Toezegging inzake menstruatiearmoede
Wethouder Bastiaens zegt toe voor het einde
van het jaar terug te komen op het
aangedragen onderwerp menstruatiearmoede,
en de wijze waarop dit in Maastricht al
dan niet wordt opgepakt.
Toezegging inzake nadere analyse rondom sociaal
Wethouder Jongen zegt toe op een later
medische indicatie
moment de nadere analyse rondom sociaal
medische indicatie irt VVE uit te voeren.

02-11-2021

Toezegging inzake beantwoording vraag over proeftuinen

07-12-2021

Toezegging inzake delen van stand van zaken
businesscase primair onderwijs

22-02-2022

Toezegging inzake huisvesting in Belfort

A. Bastiaans

Status: 17 november 2021
Onderhanden: we verwachten de raad eind dit jaar te
kunnen
informeren over plan van aanpak.

F.H. Bastiaens

F.H. Bastiaens

H.W.M. Jongen

Wethouder Jongen zegt toe de vraag over de
H.W.M. Jongen
proeftuinen schriftelijk te beantwoorden.
Wethouder Jongen zegt toe door middel van een H.W.M. Jongen
RIB de stand van zaken per (ontwikkeling van
de) businesscase primair onderwijs met de raad
te delen.
De wethouder zegt toe dat het college zich tot
H.W.M. Jongen
het uiterste zal inspannen voor definitieve
huisvesting in Belfort vanaf uiterlijk 1 januari
2024 van de ouderensociëteit Belfort.

Status 10 februari 2022:
Onderhanden: Er wordt onderzocht hoe we hierin inzicht
kunnen geven (de vraag is of dit in monitor thuis hoort).

Status 10 februari 2022:
Onderhanden - raad ontvangt in maart 2022 een RIB
hierover.
Status 4 april 2022:
Onderhanden uiterlijk 31/12/2023.

