Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3
Drechtstedendinsdag avondgedeelte - dinsdag 3 juni 2014
17:00- Themabijeenkomst voor raads- en collegeleden
18:00
Drechtsteden: hoe werkt het eigenlijk

Naar aanleiding van de bijeenkomsten 'Drechtraad aan Drechtraad' op 23 april 2014 en 'Drechtsteden imago en positionering' op 24 april 2014 zijn er vragen gekomen of dit
op korte termijn herhaald zou kunnen worden. De heren A.A.M.Brok, M.J.E.M. van Dam en M.J.A. van Bijnen geven een korte aftrap, daarna is er gelegenheid tot vragen en
onderlinge uitwisseling.

18:00- Gezamenlijke maaltijd
19:00

19:00- Fractieoverleg
19:30
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19:30- Carrousel Bestuur en Middelen
21:30

Carrousel Sociaal

Concept Jaarstukken GR Drechtsteden 2013

Raadsinformatiebrief Extra gelden Minimabeleid

Opiniërende bespreking. Bevoegdheid: Drechtraad

Naar aanleiding van bespreking in de Carrousel op 6 mei 2014 is afgesproken dit
onderwerp opnieuw te agenderen, inclusief een nadere onderbouwing van de
PvdA.

Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland (o.v.b.)

Primaire begroting GrD 2015
Opiniërende bespreking. Bevoegdheid: Drechtraad
Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland (o.v.b.)

De Pvda verzoekt de brief te agenderen om van de portefeuillehouder een nadere
onderbouwing te krijgen van de besteding van de gelden. Hierbij kan dan tevens
worden betrokken de signalen dat de sociale dienst terughoudend omgaat met het
verstrekken van bijzonder bijstand, waardoor op gemeentelijk niveau sprake kan
zijn van onderbesteding. Een herijking van de regels voor bijzondere bijstand kan
een betekenisvolle bijdrage zijn aan armoedebestrijding.
Portefeuillehouder: E. van de Burgt (o.v.b.)

Regionaal Meerjarenprogramma 2014-2018
Opiniërende bespreking.
- Bespreken stand van zaken (zie spoorboekje)(wordt nagezonden).
- Tevens zal worden teruggekoppeld uit de ontbijtbijeenkomst met het bedrijfsleven
en maatschappelijk middenveld op 15 mei 2014.
- Vervolgens een eerste debat over opgaven en ambities en over bevoegdheden
(raster/tabel mandaten en delegaties).
Voortgang onderzoek Noordoevers en aanvullend budget

Opiniërende bespreking. Bevoegdheid: Drechtraad
Op 5 november 2013 heeft de Drechtraad besloten om bij wijze van proef een
Onafhankelijke Onderzoekscommissie een onderzoek te laten doen naar de
besluitvorming en informatievoorziening in het Project Noordoevers.
Dataverzameling en -verwerking kost beduidend meer tijd dan begroot. Hierdoor is
niet alleen vertraging in het onderzoek ontstaan, maar blijkt ook het budget niet
toereikend.

Voorzitter: C.N. de Jager
Griffier: A.P.M.A.F. Bergmans
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Ontwikkelingen Bureau Jeugdzorg
Naar aanleiding van een mededeling tijdens de Carrousel op 6 mei 2014 is
afgesproken dit onderwerp opnieuw te agenderen. De deelportefeuillehouder heeft
een memo toegezegd, deze is bij de stukken gevoegd.
Portefeuillehouder: H.A. Nieuwstraten (o.v.b.)
Deelportefeuillehouder: M. van der Vlies (o.v.b.)
Oriënterend gesprek over WBB-maatregelen
Op basis van een beknopte notitie met een overzicht van de te verwachten keuzen
die de Drechtraad in het najaar zal moeten maken ten aanzien van technische
maatregelen Wet Werk en Bijstand voert de Carrousel een oriënterend gesprek met
de de directeur Sociale Dienst Drechtsteden, mevrouw Y. Bieshaar. De notitie zal
worden nagezonden.
Portefeuillehouder: E. van de Burgt (o.v.b.)

Voorzitter: N. de Smoker-van Andel
Griffier: B.C.A.M. Poiesz

21:30- Pauze
21:45
21:45- Drechtraad
22:45

22:45- Sluiting
23:15
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