Voorstel invulling beeldvormende
vergadering 19 september 2022
Beeldvormende vergadering 19 september 2022
Op 19 september 2022 staat de eerste beeldvormende vergadering voor de huidige
gemeenteraad gepland. Vanuit het college was het voorstel gedaan om deze vergadering te
organiseren rondom het thema ‘maatschappelijk vastgoed’. In verband met de installatie van het
nieuwe college, wisseling in de ambtelijke organisatie en de zomerperiode blijkt het niet mogelijk
een kwalitatieve avond rondom dit thema te organiseren. Daarom wordt u hierbij een andere
invulling van deze avond voorgesteld.

Beeldvormende thema-avond
In plaats van een beeldvormende vergadering is het voorstel om een beeldvormende themaavond voor te bereiden. Tijdens deze avond zullen twee thema’s aan bod komen; namelijk
informatie van de woningcorporaties en vervolgens schuldhulpverlening.

Woningcorporaties
Op 30 november 2021 vond er een beeldvormende vergadering plaats met de woningcorporatie.
De corporaties hebben tijdens die bijeenkomst aangegeven het belangrijk te vinden om eens per
jaar de raad bij te praten over ontwikkelingen. Op dit aanbod werd positief gereageerd. Vanuit
Woonkwartier en Stadlander is het verzoek gekomen om de raadsleden bij te praten over
lopende zaken. Het voorstel is daarom om op 19 september als eerste thema de corporaties uit
te nodigen en hen de gelegenheid te geven u bij te praten.

Schuldhulpverlening
Tijdens de oordeelvormende vergadering van 9 mei 2022 en de besluitvormende vergadering
van 19 mei 2022 heeft de raad kenbaar gemaakt dat er behoefte is aan een gesprek met
professionals die zich inzetten voor een kwalitatieve schuldhulpverlening. Tijdens de
besluitvormende vergadering van 19 mei heeft toenmalig wethouder Krook de raad toegezegd
via de griffie informatie te delen over betrokkenen bij de schuldhulpverlening, zodat er een
bijeenkomst georganiseerd kan worden waar de raad met (ervarings)deskundigen kan praten
over het proces rondom schuldhulpverlening. De griffie heeft dit overzicht inmiddels ontvangen.
Indien de raad nog altijd voornemens is deze bijeenkomst te willen organiseren zal de griffie er
zorg voor dragen dat deze deskundigen uitgenodigd worden. Het betreft deskundigen van o.a.
Vraagwijzer, Centrum Jeugd en Gezin en de ISD. Daarnaast zal een uitvraag gedaan worden of
inwoners die ervaring met schuldhulp zijn om met de raad het gesprek aan te gaan. Een
kanttekening hierbij is dat dit een persoonlijk gevoelig onderwerp is en daarom niet
gegarandeerd kan worden hiertoe iemand bereid is om dit in de openbaarheid te bespreken.

Voorstel
U wordt voorgesteld om in te stemmen met het voorstel voor de invulling van de beeldvormende
thema-avond op 19 september 2022.

