Sociaaldomeinraad

Datum

21 augustus 2017

Behandeld door

R.M. van Leeuwen

Onderwerp

Vergadering 31 augustus 2018

Team

Adviseurs ZDL

,
Beste
leden van de Sociaaldomeinraad,
Graag nodig ik jullie uit voor de volgende vergadering van de Sociaaldomeinraad op:

donderdag 31 augustus van 13.30 tot ca. 15.30 uur in zaal 1.11
De agenda van de vergadering en bijbehorende stukken vinden jullie in de bijlage en in de digitale
werkomgeving.
Mocht je verhinderd zijn, of bij andere vragen of opmerkingen kunnen jullie mij bereiken via 06-15877510
of per mail rm.vanleeuwen@nijkerk.eu.
Met vriendelijke groet,
Roos-Marie

Agenda van donderdag 31 augustus 2017
Tijdsindicatie

Agendapunten

13.30

1. Welkom en mededelingen

13.35

2. Verslag van de vergadering van 29 juni 2017

X

13.40

3. Ingekomen stukken
a. Gemeente Nijkerk, raadsinformatiebrief Inclusie Agenda
b. Zorgbelang, regionale bijeenkomst FoodValley

X
X

13.50

14.15

14.50

15.00

4. Advies beschermd wonen en opvang
a. toelichting stand van zaken, door Tineke/ Claudia
(voor regionale beleidsnota “Moed moet” zie stukken van juni)
b. in gesprek over adviespunten SDR aan B&W, met Paul Peter
Lindner
c. bespreken vervolg/ betrokkenheid SDR
5. Bespreken actuele ontwikkelingen/adviesverzoeken
a. stand van zaken & betrokkenheid SDR bij evaluatie
Gebiedsteams, door Evert (verzoek Laurens Vos)
b. reactie SDR op concept stuk “regie” (verzoek Henk Krooi) en
bespreken vervolg/ betrokkenheid adviesverzoek , door Roos-Marie
c. stand van zaken & betrokkenheid SDR bij concept nota
“transformatie” (verzoek Paul Peter), door Herman
d. bespreken betrokkenheid SDR bij uitvoering moties
Voorjaarsnota:
- motie kinderen van de rekening
- motie aan Sociaal Domein geoormerkte OZB-verhoging
- motie kwaliteitsslag Sociaal Domein
- motie Monitor Sociaal Domein
- motie integrale afweging Samen aan Zet
6. Stand van zaken Dialoog Samen aan Zet
a. stand van zaken Wonen (Evert), Veiligheid (Tineke) en Sociaal
Domein (Piet, Henrike, Fatima)
b. vervolg clusters Leefstijl (Evert) en Economie (Herman)
7. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen
a. bespreken concept visiestuk, toelichting door Evert/ Rianne
b. afspraken maken over afronding en aanbieding stuk

15.15

8. Uitwisselen / rondje activiteiten onder de leden

15.25

9. Bespreken thema- & actielijst

15.30

10. Rondvraag en sluiting

Bijlage

Opmerkingen
Ter informatie
Ter vaststelling
Ter informatie

Ter vaststelling
X
X

Ter vaststelling

X

X

Ter bespreking
X

Ter bespreking
nagestuurd

Ter informatie
X

Ter vaststelling

