
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 28 februari 2011 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Pastoor, opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Op 23 februari 2011 is per email een extra onderwerp met bijlagen aan de agenda toegevoegd. Het 
betreft de startnotitie Werken naar Vermogen (opgevoerd als agendapunt 7). In verband met 
technische problemen zijn de documenten niet op de reguliere wijze via de website beschikbaar. De 
commissie stemt in met behandeling van de agenda waaraan het extra agendapunt is toegevoegd. 
 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van het Visiedocument Brede Scholen. 
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 7 maart 2011.  
Het CDA stelt voor de definitie van de term ‘brede school’ te herformuleren en overweegt dat, samen 
met GroenLinks, in een amendement aan de raad voor te leggen. 
De SP bespreekt het voorstel in de fractie en overweegt de kwestie ‘warme overdracht’ te amenderen. 
 
5. Voorstel tot het onttrekken van een bedrag van € 13.635,- aan de bestemmingsreserve 
    1.10220 voor het onderhoud van dierentehuis ’t Schuthok en de hieruit voortvloeiende 
    wijziging van de programmabegroting vast te stellen. 
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 7 maart 2011. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening ruimte- en inrichtingseisen 
    peuterspeelzalen 2011. 
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 7 maart 2011.  
De wethouder zal twee resterende vragen van de VVD en het CDA schriftelijk beantwoorden over 
respectievelijk: 

• de feitelijke inwerkingtreding van de verordening, en  
• de mogelijkheid tot het opnemen van extra vereisten door gemeente. 

  
 
Ter bespreking 
 
7. Startnotitie Werken naar Vermogen.       
De Startnotitie Werken naar Vermogen ligt als discussiestuk voor. De wethouders betrekken de door 
de commissie gemaakte op- en aanmerkingen in de verdere voorbereiding van het beleidsvoorstel. De 
commissieleden zullen resterende vragen schriftelijk indienen, waarop van de zijde van het college 
schriftelijk zal worden geantwoord. 
 
 
Overig 
 
9. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 7 februari 2011. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
10. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
11. Sluiting 


