RAADSCOMMISSIE

SOCIAAL
Aan de leden van de raadscommissie
Sociaal
Onderwerp
Uitnodiging commissievergadering

Datum
26 april 2012

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de commissie Sociaal op
woensdag 9 mei 2012 en donderdag 10 mei om 19.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis.

Agenda woensdag 9 mei:

Portefeuillehouder

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Stukken ter informatie
Onderaan deze agenda is aangegeven welke “stukken ter informatie” in de
leeskamer ter inzage liggen.

4.

Verslag gecombineerde vergadering 11 april en bijbehorende actielijst,
afsprakenlijst 12 april.
Let op: Tekstuele opmerkingen over het verslag uiterlijk 24 uur voor de
vergadering mailen naar raadsgriffie@hengelo.nl

5.

Mededelingen van het college

6.

Actualiteiten en vragen van de commissie
Vragen graag uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 melden bij de
commissiegriffier(raadsgriffie@hengelo.nl)

7.

Stand van Zaken Maatschappelijke stages (12G200086)

Lievers

De commissie wordt in de gelegenheid gesteld om de Stand van zaken te
bespreken (afspraak in Cie Sociaal 11 april)
Op uitnodiging zal een directielid van een van de betrokken scholen mondelinge toelichting geven.
8.

Statutenwijziging OSG (12G200598)
De commissie wordt in de gelegenheid gesteld een discussie te voeren in de
commissie Sociaal over de relatie openbaar voortgezet onderwijs en de
gemeenteraad, in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de Stichting
OSG

Lievers

Op uitnodiging zal een medewerker van VOS ABB mondelinge toelichting
geven.
9.

Jaarverslag en Jaarrekening 2011 (12G200281)
De commissie wordt gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling inzake de
voor de commissie relevante onderdelen:
Programma 1
Werk verbindt
Programma 2
Zorg voor de mens
Programma 3 Een nieuwe vorm van ontmoeting & betrokkenheid
Hoofdfunctie 3-6
Bezoekadres
Burg. Jansensplein 1
E-mail adres
raadsgriffie@hengelo.nl

College

Behandeld door
Dhr. P. J. Hoogendoorn
Tel. 074-2459978
Fax. 074-2459233

stukken in afwachting collegebehandeling 17 april
10.

Maatschappelijke opvang, bemoeizorg/begeleiding en preventie
(11G201865)
De commissie wordt gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling om in te
stemmen met de begrotingswijzigingen voor de uitvoeringsregeling maatschappelijke opvang, de uitvoeringsregeling bemoeizorg en begeleiding en de
uitvoeringsregeling preventie.

Oude Alink

11

Jaarstukken XL Businesspark (12G200617)
De commissie wordt gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling om uit te
spreken dat de raad zich kan vinden in de jaarstukken 2011, de herziene
grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2012, de (herziene) begroting 2012,
de (voorlopige) begroting 2013 en de meerjarenraming 2014 – 2016.
Rondvraag.

Ten Heuw

12.

Voor u zijn de volgende stukken / brieven van het College ter informatie gelegd:

a. Samenwerking 14 Twentse Gemeenten (12G200066)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda donderdag 10 mei:

Portefeuille-houder

Tijd

Oude Alink

Tot max.
22.00 uur

(om 19.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis)
1.

Opening en mededelingen van de voorzitter

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Regionale visie en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning
Twente

4.

Rondvraag

De voorzitter van de commissie,
namens deze,

Paul Hoogendoorn
Plv. Commissiegriffier

RAADSCOMMISSIE

SOCIAAL
Aan de leden van de raadscommissie
Sociaal
Onderwerp
Uitnodiging commissievergadering

Datum
26 april 2012

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de commissie Sociaal op
donderdag 10 mei om 19.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis.

Agenda

Portefeuille- Tijd
houder

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Regionale visie en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning
Twente

4.

Rondvraag

Oude Alink

De voorzitter van de commissie,
namens deze,

Paul Hoogendoorn
Plv. Commissiegriffier

Bezoekadres
Burg. Jansensplein 1
E-mail adres
raadsgriffie@hengelo.nl

Behandeld door
Dhr. P. J. Hoogendoorn
Tel. 074-2459978

Tot max.
21.30 uur

