Voorzitter:
Griffier:
Leden:

M.k.a.:

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de
commissie Sociaal Domein en Wonen
donderdag 20 februari, 20.00 uur
Van der Woerd
De Boer
Bij de Vaate en Lips (GroenLinks); Bosch en Van den Brink (STIP); Van Roon
en Maruf (D66); Gaal (Onafhankelijk Delft); Voogt en Maassen (VVD); Van
Geenen en Visser (CDA); Van Rossum en Duijff (SP); Janssen (PvdA);
Gooijer en Van de Ven (ChristenUnie); Stoop en De Koning (Stadsbelangen).
-

1.

Opening/mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

1.1.

Vaststellen besluitenlijsten
De besluitenlijst van de vergadering van 23 januari 2020 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

2.
2.1.

DELFTS KWARTIERTJE
Vaststellen agenda Delfts Kwartiertje
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.2.

2004051 College van B en W - reactie college op motie 'Een mooie toekomst
voor Tanthof en voor de scholen'
Wethouder Schrederhof beantwoord de door fractie SP gestelde vragen.
Advies/conclusie commissie:
Het onderwerp is voldoende besproken.

2.3

Perspektief
Wethouder Schrederhof beantwoord de door fracties CDA en Onafhankelijk Delft
gestelde vragen.
Advies/conclusie commissie:
Het onderwerp is voldoende besproken.

2.4

2006082 Gemeente Steenbergen - motie inzake verhuurdersheffing
Wethouder Schrederhof beantwoord de door fractie D66 gestelde vragen. De
commissieleden geven hun mening op de voorliggende motie.
Advies/conclusie commissie:
D66 kondigt een motie aan. Het onderwerp wordt doorgeleid naar de
bespreekagenda van de raad van 5 maart 2020.

3.
3.1

PROCEDUREVERGADERING
Ingekomen stukken (wk 3 t/m 6)

3.1.a 2003033 College van B en W - vernieuwing Bomenwijk
Besluit: Agenderen voor de aansluitende overlegvergadering.
3.1.b 2003023 College van B en W - beleidsnota 'Iedereen Delftenaar'
Besluit: Agenderen voor de overlegvergadering van 26 maart 2020
3.1.c 2006088 College van B en W - evaluatie Adviesraad Sociaal Domein
Besluit: Agenderen voor de overlegvergadering van 26 maart 2020
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3.2.

Planning en externe oriëntaties
Mevrouw Gaal en mevrouw Van Rossum stellen voor om een beeldvormende
activiteit te organiseren over problematiek rond schimmel in huurwoningen en de
mogelijkheden/moeilijkheden om dit op te lossen. De commissie gaat akkoord met dit
voorstel, mits deze activiteit plaatsvindt nadat het college de raad heeft geïnformeerd
over de afdoening van de openstaande motie m.b.t. schimmelproblematiek en vraagt
wethouder Schrederhof aan te geven wanneer deze informatie verwacht wordt.

3.3

Openstaande moties en toezeggingen
De overzichten worden vastgesteld.

3.4

Rondvraag m.b.t. het onderdeel procedurevergadering
Er wordt geen rondvraag gesteld.

4.
4.1.

OVERLEGVERGADERING
Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering
Naar aanleiding van het voorstel voor een beeldvormende sessie over
schimmelproblematiek in huurwoning, geeft wethouder schrederhof aan dat de
informatiebrief van het college in juni verwacht wordt. De commissie stemt daarop in
met een beeldvormende sessie in juni.

4.2.

Inventarisatie insprekers
Er zijn geen insprekers

4.3.

Vaststellen agenda/bepalen spreektijden onderdeel Overlegvergadering
De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast en besluit om een totale spreektijd
van 1,5 uur aan te houden.

4.4.

-1942826 College van B en W - tussenbalans II toegankelijkheid en zorg sociaal
domein Delft en 1949944 College van B en W - afschrift van bestuurlijke reactie
op rapportage Tussenbalans II van de Adviesraad Sociaal Domein
De commissie voert het debat met wethouder Schrederhof.
Toezegging college:
Wethouder Schrederhof zegt toe om bij de rapportage in december 2020 terug te
komen op de door de commissie op 20 februari 2020 ingebrachte aandachtspunten,
waaronder: simpele inloop op wijkniveau, het gratis maken van het telefoonnummer
14015, het mogelijk maken van contact tussen zorgverlener en ambtenaar via een
rechtstreeks telefoonnummer (niet via 14015) en het onderzoeken van nieuwe
technologische mogelijkheden als een A.I.-gestuurde chatbox.
Advies/conclusie commissie:
Het stuk is voldoende besproken.

4.5.

2003033 College van B en W - vernieuwing Bomenwijk
De commissie voert het debat met wethouder Schrederhof.
Advies/conclusie commissie:
De SP overweegt een motie. Het onderwerp wordt doorgeleid naar de
bespreekagenda van de raad van 5 maart 2020.

4.6.

Rondvraag Overlegvergadering
Wethouder Schrederhof beantwoordt de door de fractie Stadsbelangen Delft gestelde
rondvraag over vaccinatieplicht op kinderdagverblijven.

5.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.03 uur.
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