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nr

Datum
vergadering
WZ
2009-06-17

vraagsteller

onderwerp/verzoek

P-houder

toezegging/afhandeling

Van Daalen

Integratienota:
Onderwijs en jeugdzorg

Zierleyn

92

WZ
2011-01-19

Booij

Verordening Handhaving WWB en WIJ

Dasselaar

108

Gecomb.
Commissie
2011-10-27
WZ
2011-11-23
Raad
2011-12-08

Sportnota

Zierleyn

Cie. WZ

Stichting Primair

Zierleyn

Cie. WZ

Preventieve logopedie

Zierleyn

Wanneer wordt de integratienota afgerond en
vastgesteld?
17-06-2009: dhr. Van Daalen krijgt bericht wanneer
dit zal zijn.
07-04-2010: Integratienota onderwijs en jeugdzorg
komt als onderdeel van het participatiebudget rond de
zomer 2010 gereed.
19-05-2010: nota komt na de zomer
8-9-2010: Nota komt voor het eind 2010.
19-01-2011: Door capaciteitsproblemen kan niet
toegezegd worden dat de nota op korte termijn
gereed zal zijn.
06-04-2011: De heer Van Daalen wil een datum
horen.
18-05-2011: De heer Van Daalen wacht nog steeds
op een datum.
23-11-2011: in het kader van de decentralisatie
jeugdzorg komt dit in 2013 aan de orde
19-01-2011: Na de zomer 2012 het (nieuwe)
beleidsplan Handhaving aan de raad aanbieden.
18-05-2011: Na de zomer 2012; aanhouden.
Het college komt in de eerste helft van 2012 met een
actualisatie van de sportnota.
25-01-2012: zal in april besproken worden.
Schriftelijke info volgt op korte termijn n.a.v.
werkgroep die fusieproces zal onderzoeken
Wethouder zal in cie. van januari terugkomen op
besluitvorming GGD en alternatieven.

67

110
111

Z.18761/D.12001

113

WZ
2012-01-25

Goet

Beleidsplan Sociale Zaken

Zierleyn

114

WZ
2012-01-25

Pastor

Openingstijden Bibliotheek

Dasselaar

115

WZ
2012-01-26
WZ
2012-01-26

Douma

Versa

Zierleyn

Pastor

Bibliotheek

Dasselaar

116

Z.18761/D.12001

2 van 2

25-01-2011: het college is in gesprek met logopediste
en scholen.
Antwoorden van de op schrift gestelde vragen zijn
nog niet door de wethouder beantwoord. De fractie
van de VVD wil meer inzicht hebben in het proces.
Door de raad is gevraagd niet te bezuinigen op de
subsidie, maar is wel gevraagd naar de meer
openingsuren. Dit op heden is dit niet het geval.
De wethouder gaat dit na.
Wat doet Versa en wat vindt de raad dat Versa moet
doen. Graag discussie over Versa.
Is de gemeente al in gesprek over de subsidie aan de
bibliotheek? Stand van zaken?

