
 
 

  
   
   

 

 

 
 
COMMISSIE “SAMEN LEVEN”  
 
 
 
 
Voorlopige agenda van de openbare vergadering van de commissie “Samen leven” 
op donderdag 5 september 2013 om 20.00 uur in kamer A 103 in het gemeentehuis.  

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 13 juni 2013 en 

het verslag van de gecombineerde commissie Samen wonen en Samen leven 
van 20 juni 2013 

 
4. Eventuele mededelingen rond de BAR-samenwerking 

 
5. Liquidatieplan Stadsregio (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; 

raadsvoorstel nr. 294) 
 
Inzet: TER VASTSTELLING 

 
6. Uitgangspuntennota 2.0 Decentralisatie AWBZ/Wmo (informatie-uitwisseling; 

besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 266) 
 
Inzet: TER DEBAT 
 
7. Uitgangspuntennotitie Jeugdzorg  BAR (informatie-uitwisseling; besluitvorming 

raad; raadsvoorstel nr. 297) 
 
Inzet: TER DEBAT 
 
8. Startnotitie Thuis in de wijk (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; 

raadsvoorstel nr. 287) 
 

Inzet: TER VASTSTELLING 
 
9. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties  

 
10. Mededelingen college 

 
11. Rondvraag leden 
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Ter kennisneming:  

 
Raadsinformatiebrieven 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 28 juni 2013, waarbij ter kennisneming 
wordt aangeboden de rapportage Stand van zaken risicokaart 2012 

 Het  digitale jaarverslag 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond    
www.veiligheidsregio-rr.nl/actueel/publicaties/jaarverslag-2012   

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 14 juni 2013, waarbij ter kennisneming 
wordt aangeboden de jaarverantwoording Toezicht en Handhaving Kinderopvang 
2012 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 18 juli 2013, over het jaarverslag 
Nederlandse politie 2012 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 10 juli 2013, over de ontwikkelingen 
peuteropvang 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 14 juni 2013, over de BAR-visie sociale 
domein 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 23 juli 2013, over de voortgang van de 
adviesprocedure Ontwikkeling sportpark Ridderkerk 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 9 augustus 2013, over de Stand van 
zakennotitie Participatiewet. 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 8 augustus 2013, over de Evaluatie 
Maatschappelijke stage. 

 Brief van wethouder H. Dokter, d.d. 28 juni 2013, waarin u een beknopte 
rapportage van de consultatie van de nota van de Wmo-raden, de jeugdigen en de 
samenwerkingspartners wordt aangeboden 
 

Afdoeningsbrieven moties 
 

 Brief van het college, d.d. 8 augustus 2013, met een eerste reactie op de moties 
bij de Kadernota 2014 (Afdoening motie 2013-119). 

 Brief van het college, d.d. 8 augustus 2013, over Afdoening motie 2013-106. 
 
 

http://www.veiligheidsregio-rr.nl/actueel/publicaties/jaarverslag-2012

