
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappeli jke ontwikkeling van 5 september 2011  
(IR11.0205) 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, mevrouw Jellema opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer Karhof heeft een actuele vraag over de Stichting Paranti. Deze vraag wordt na agendapunt 6 
behandeld. De agenda wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Voorstel tot het beschikbaar stel len van een krediet van € 250.000,- voor 

onderwijskundige vernieuwingen aan openbare basisschool 't Tuselant. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 12 september 2011. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de 

Afstemmingsverordening WWB 2010. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 12 september 2011. 
 
De Cliënten Adviesraad (CAR) heeft eveneens positief over het voorstel geadviseerd. Zodra dit advies 
beschikbaar is wordt dit toegevoegd aan de stukken.   
 
 
6. Maatregelen beperking uitgaven sociale domein. 
De heer De Vries (afdelingsmanager Publiekszaken) geeft een presentatie met betrekking tot het 
sociale domein waarbij hij tevens ingaat op de vragen en opmerkingen die door de commissieleden 
zijn gesteld.  
 
Wethouder Turnhout geeft aan dat het voorstel met betrekking tot maatregelen sociale zekerheid niet 
in de commissievergadering van 19 september maar waarschijnlijk in de commissievergadering van 
3 oktober 2011 besproken kan worden. Reden hiervoor is dat het college het voorstel zorgvuldig wil 
voorbereiden. In dit voorstel worden de opmerkingen van de commissieleden, voor zover mogelijk, 
meegenomen.        
 
6a. Gebruik Wijkgebouw De Dintel door Stichting Paranti.  
De heer Karhof geeft aan dat er op dit moment nog activiteiten plaatsvinden in het wijkgebouw 
De Dintel terwijl toegezegd was dat het wijkgebouw per 1 september zou sluiten. 
Wethouder Turnhout geeft aan dat het wijkgebouw per 1 september is gesloten. De periode tot  
30 september wordt onder andere gebruikt om het gebouw leeg te halen. Er worden in ieder geval 
geen officiële activiteiten meer georganiseerd.     
 
7. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 27 juni 2011. 
De besluitenlijst is ter kennisname aangeboden. 
 
8. Termijnplanning. 
De besluitenlijst is ter kennisname aangeboden. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 
 
 


