Inlichtingen:
P. Otten tst. 575
206

Aan

de leden van de raad

de portefeuillehouder WZ

E. Croonenberg, T. Weekers, K. Joosten, F. van Beeck, G. Poell, S.
Doek, G. Stroux, E. Vogels, communicatie
Weert,

01 november 2013

Onderwerp: Informatiebijeenkomst raad
Bijlage(n): raadsvoorstellen + bijlagen ontvangt u op 8 november a.s.
Geachte raads- en collegeleden,
Er staat veel te gebeuren in het sociale domein van gemeenten. De drie decentralisaties
(3D) op het gebied van jeugd, zorg en werk komen steeds dichterbij. Hoewel op landelijk
niveau nog besluitvorming moet plaatsvinden (in de Tweede en de Eerste kamer), kunnen
gemeenten niet afwachten. Daarvoor zijn de maatschappelijke en financiële afbreukrisico's
te groot.
In de raadsvergadering van 11 december a.s. worden u drie voorstellen voorgelegd die
betrekking hebben op het sociale domein. Gelet op het belang en de complexiteit hiervan
wil het college u, voorafgaand aan de behandeling in de commissie WZ, uitgebreid
informeren.
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, de heer H.P.M. Lempens, uit tot het bijwonen van
een informatieve bijeenkomst voor de raad, met name voor de raadscommissie
Welzijn.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 november 2013 om 19.30 uur in de
raadzaal van het stadhuis.
Het programma luidt als volgt:
Nr. Tijdstip
Onderwerp
1.

19.30-20.00 uur

Ambtelijke
ondersteuning
F. van Beeck

Samenwerking en samenhangend beleid
binnen het sociale domein in MiddenLimburg West (raadsvoorstel).
2.
20.00-20.45 uur
Beleidsplan Jeugdhulp (raadsvoorstel).
G. Poell
3.
20.45-21.30 uur
Kadernota Wmo-begeleiding en
H. Jansen (BMP
persoonlijke verzorging (raadsvoorstel).
Advies)
4.
21.30-21.45 uur
Stand van zaken Participatiewet.
G. Stroux
5.
21.45-22.00 uur
Eerste verkenning gevolgen bezuiniging
E. Vogels
(40%) rijk op het Wmo-budget Hulp bij
huishouden per 1-1-2015.
Per onderwerp wordt een korte presentatie gehouden en is er gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Met vriendelijke groet,
M.H.R.M. Wolfs-Corten
Griffier
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