Wijzigingsvoorstellen en stand van zaken

Datum
Nr.
7-11-2013 2.1

Fractie
CDA

Programma
Paragraaf
samenleving

Voorstel
Sociaal Rendement Het college kaders
mee te geven bij de uitvoering van het
voorstel over sociaal rendement:

D66

Paragraaf
samenleving

10-6-2015 D1a. CDA
1

Samenleving

Social return Inzichtelijk maken hoeveel
inwoners in het kader van social return
(WSW’ers en uitkeringsgerechtigden) direct
of indirect (via opdrachten) werk hebben bij
de gemeente
Tegengaan eenzaamheid (uitvoering
2015) 1) Aanvullende analyse cijfers
eenzaamheid door GGD, indien mogelijk
aangevuld met gegevens uit preventief
huisbezoek en gebruik Wmo-voorzieningen.
2) Formuleren lokale visie op eenzaamheid
c.q. gesprek tussen betrokkenen faciliteren.

5-11-2015

Samenleving

6-11-2014 2.7

2 D66,
Stadspartij,
AOV, CDA
en
GroenLinks

AED's. Al in 2016 starten met inrichten 6‐
minutenzones in Purmerend. Eenmalige
investering een jaar naar voren halen (dus
begroting 2016).

Besluit raad
Het voorstel is
aangenomen.
Voor: VVD, PvdA,
GroenLinks, D66, AOV
(2), LeefbaarPurmerend,
CDA, Trots (2) en
Stadspartij (31).
Tegen: SP (2).
Het voorstel is unaniem
aangenomen (35-0).

Stand van zaken

Tegen: 1 lid van
Leefbaar Purmerend (1).
Voor: alle overige
leden (32).

Voor: alle fracties m.u.v.
VVD (32).
Tegen: VVD (3).

Afdeling
SO

Commissie
SL

Behandelaar
Joost van der Kooij/Marieka
Pruis

SO

SL

Joost van der Kooij/Marieka
Pruis

MO
Het eerste overleg met GGD Zaanstreek Waterland staat gepland in de
2de helft van augustus 2015.
November 2015: in de raad van 1
oktober 2015 is besloten in de
zienswijzebrief mbt GGD-begroting
specifiek aandacht te vragen voor
acties ter bestrijding van
eenzaamheid.
Mei 2016: 1) Inmiddels is er een
rapportage beschikbaar van de GGD
met gegevens op regionaal niveau.
Voor de gegevens op Purmerends
niveau staat een afspraak gepland. Dit
wordt samengevoegd met de
informatie vanuit (huisbezoeken)
SMD. Ook In het keukentafelgesprek
vanuit Wmo wordt 'eenzaamheid' ter
sprake gebracht. 2) Een 12-tal
organisaties in Purmerend heeft de
krachten gebundeld om naast
bestaande activiteiten extra
zomeractiviteiten te organiseren,
gericht op eenzame ouderen in
Purmerend.
MO
Stichting Reanimatie Ourmerend is
bezig met het implementeren van de 6
minutenzobes en de hiervoor nodige
aanschaffingen. In september 2016
volgt een presentatie van de stand
van zaken.

SL

Jolanda Swarts

SL

Thom Schreuder

Wijzigingsvoorstellen en stand van zaken

5-11-2015

5-11-2015

8 PvdA en GroenLinks Samenleving

11 D66, PvdA,
GroenLinks
AOV,
Stadspartij,
CDA en
VVD

Samenleving

Bezuiniging op maatschappelijk
beleidskader.
Voorstel A1 schrappen. Raad heeft op 1.10
besloten om het subsidiebeleid in de
breedste zin van het woord tegen het licht
houden zonder een al ingenomen
bezuinigingsdoelstelling.
Korten sponsorbijdrage Reuring. Voorstel
A4 schrappen.

Voor: alle fracties m.u.v. Het voorstel is verwerkt in de
Leefbaar Purmerend (32). kadernota.
Tegen: Leefbaar
Purmerend (3).

Unaniem aangenomen
(34‐0).
Dhr Smid(Stadspartij)
neemt geen deel aan de
beraadslagingen en de
stemming i.v.m. zijn
betrokkenheid bij
het Reuring Festival.

Het voorstel is verwerkt in de
kadernota. Er is geen bezuiniging
opgenomen op de sponsorbijdrage
aan Reuring.

MO

SL

L. Bekkema

MO

SL

J. van Dijk

