Raadsgriffie
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RAADSCOMMISSIE BURGERS EN SAMENLEVING
4 november 2015
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dhr. R.F.A.C. Creusen (VVD)
dhr. H.J.G.M. Jacobs (Ons Kerkrade)
dhr. N. Krasovec (Ons Kerkrade)
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1
Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet alle aanwezigen en met name de nieuwe
commissieleden, mw. Dahlmans en de heren Douma en Kerres, welkom. Hij maakt melding van de
afwezigen.
2
Vragenuurtje
Er zijn geen vragen voor het vragenuurtje gesteld.
3
Spreektijd publiek
Van de spreektijd voor het publiek wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter trekt een nummertje ter bepaling van de spreekvolgorde. Hij trekt nummer 20, de heer
Gramsma. Dat betekent, dat Burgerbelangen vanavond het eerste recht van spreken heeft.
4
Vaststelling van de agenda
Het CDA spreekt zijn dank uit voor het feit, dat dit onderwerp nu toch voor de commissievergadering is
geagendeerd en niet alleen besproken wordt in een verdiepingssessie.
De agenda wordt vervolgens conform vastgesteld.
5
Ontwerpbesluit inzake wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg
Naar raad: Ja, als akkoordstuk.
Fractie
Burgerbelangen
PvdA
Lokaal Alternatief
Ouderenpartij
CDA

Standpunt/opmerkingen
Merkt op, dat de datum van het verslag van Burgers en Samenleving
gewijzigd moet worden van 10 november 2015 in 4 november 2015. Verder
geen inhoudelijke opmerkingen. Akkoord.
Merkt op, dat het enkel een technische wijziging betreft. Akkoord.
-Akkoord.
Akkoord.
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Ons Kerkrade
GroenLinks
SP
VVD

Akkoord.
Het betreft enkel een technische wijziging. Akkoord.
-Is blij dat onjuistheden nu ook zijn aangepast. Akkoord.

Afspraak:
De wethouder zal in het college aandacht vragen voor eventuele onjuistheden in andere GR’s,
zodat die ook gecorrigeerd kunnen worden.
6
Tweemaandelijkse managementinformatie inclusief korte toelichting
prestatieindicatoren
Naar raad: n.v.t.
Dhr. Keulers geeft een powerpointpresentatie over de tweemaandelijkse resultaten van de uitvoering
van de 3D’s.
Opmerkingen:
Het CDA merkt op, dat de eerdere afspraak om het dashboard in co-creatie met de commissie vorm te
geven, niet helemaal is nagekomen, omdat het uiteindelijke resultaat nu voorligt zonder een laatste
inbreng van de commissie. Uiteraard moet de meerwaarde van extra informatie worden afgezet tegen
extra kosten en extra effort om die info boven tafel te krijgen. Verzoek is dan ook om medio 2016 het
nu voorgestelde systeem te evalueren.
Openstaande vragen:
Graag een verklaring voor de discrepantie tussen het werkloosheidscijfer in de kerncijfers (16,3%)
en het nu genoemde werkloosheidscijfer (9,1%). Dat heeft te maken met de definitie van
beroepsbevolking. Het nu gepresenteerde cijfer is 1 op 1 vergelijkbaar met andere gemeenten,
omdat dit gebaseerd is op CBS-cijfers. Uitgezocht zal worden welke definitie van beroepsbevolking
voor het cijfer van de kerncijfers gehanteerd wordt. (sheet 3)
In het kader hiervan ook graag een toelichting omtrent de hier gehanteerde definitie van
beroepsbevolking. Zijn dat enkel mensen, die 100% werkzaam kunnen zijn of ligt de grens ergens
anders?
Graag uitleg over de op de sheets gehanteerde cijfers. Zijn dat cijfers tot oktober, tot eind oktober
of tot en met eind oktober of is dat per sheet verschillend? De vermelding is namelijk niet altijd
eenduidig, hetgeen een vertekend beeld kan opleveren.
Hoeveel herindicaties hebben geleid tot nieuwe indicaties en hoeveel hebben geleid tot een
zorgtraject. (sheet 20)
7
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
8
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.05 uur.
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