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Geachte leden van de commissie Mens en Maatschappij,
Via deze brief informeren wij u over de voortgang in de actiepunten- en toezeggingenlijst van uw commissie.
Actiepunten c o m m i s s i e Mens en Maatschappij

d.d.

Streefdatum

Behandeling/Gerealiseerd

1.

Toezegging bij bespreking RVB11-0069. Actualisatie MIP
Onderwijst! uisvesting;
-de raad in kennis te stellen van de uitkomsten uit het overleg
met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht over krimp.

13 december
2011

Januari 2013

Het gesprek met de wethouders
uit de regio, heeft ertoe geleid
dat er inmiddels een brede
werkgroep is ingesteld die
samen met het onderwijsveld en
gemeente het krimpprobleem
gaat aanpakken. Over de
uitkomsten hiervan wordt u
periodiek geïnformeerd.

2.

Raadsmededeling Ontwerp-begroting ISD: de integrale visie welke breder is dan hetgeen met de WWNV werd beoogd- o p
hoofdlijnen aan de raad ter meningsvorming aan te bieden.
N.a.v. bespreking brief Lijst Linssen (Makiezaten) en de
beantwoording d o o r het college:
-in het raadsvoorstel zullen de alternatieven uitgewerkt
w o r d e n , inclusief het "intekenen" hiervan
N.a.v. RMD12-0035; begroting WVS 2013:
-beantwoording technische vragen GL zal schriftelijk
gebeuren
N.a.v. RMD12-0035; begroting WVS 2013:
-3C kwartaalcijfers WVS-groep doorsturen naar de
gemeenteraad

18 september
2012

December 2012

20 november
2012

Januari 2013

20 november
2012

z.s.m.

Beantwoord via U12-020694.

20 november
2012

z.s.m.

Via de mail 22 november 2012.

Streefdatum
Vergaderingen

Behandeling/Gerealiseerd
Verslag van AB vergadering is
inmiddels vastgesteld (14 mei):
via brief U12-009236
geïnformeerd.

Nr.

3.

4.
5.

Nr.
1.

2.

d.d.
Toezeggingen d o o r het college vanuit de raadsvergadering
RMD11-0065 (Nieuwe) ontwerp-begroting 2012 WVS groep met 24 november
2011
meerjarenraming en rapportage 2 e kwartaal 2011 WVS-groep:
-per kwartaal de raad een overzicht te verstrekken m.b.t. de
stand van zaken begroting WVS-groep
-de raad schriftelijk te informeren na de vergaderingen van het
Algemeen Bestuur van de WVS-groep

RVB12-0036 Beleidskader 2013:
-het college is een onderzoek gestart naar de inzet - h e t meest
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Het eerste resultaat hiervan is

B nvBNG rek. nr. 28.50 00 942
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B BIC: BNGHNL2G

effectief in de huidige economische situatie- van de budgetten
voor minimabeleid en komt daarop terug in de Werkgroep Wet
Werken naar Vermogen en decentralisatie zorg en de
commissie M en M

de Verordening bevordering
maatschappelijke participatie
schoolgaande kinderen 2013
met verstrekkingen in natura.
Aangeboden voor de
gemeenteraad van 19/12.

-bestrijding bijstandsfraude: het college zal zich oriënteren op
de werkwijze Hengelo.

Contacten zijn gelegd.
Interessante aanpak van
controle op vermogen in het
buitenland. Mogelijkheid om
hierbij aan te sluiten, wordt
bezien.

Daarnaast is het college bereid om in een bijeenkomst voor de
raad (ntb) stil te staan bij de terugvordering in geval van
bijstandsfraude.

Naar aanleiding van de Wet
aanscherping handhaving en
sanctiebeleid SZW wetgeving
per 1 januari 2013 staat op de
rol voor 19/12 de Handhavingsen maatregelenverordening
inkomensvoorzieningen 2013.

hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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burgemeester, '

