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1 Besluitenlijst d.d. 19 maart 2019 Vaststellen. Ongewijzigd vastgesteld.

2 Overzicht openbare conformbesluiten Ter kennisname. Voor kennisgeving aangenomen.

3 Verantwoording 2018 en begroting 
2020 MRA
(Z.84537/D.869297)

De raad via bijgevoegd raadsvoorstel laten reageren op de 
verantwoording 2018 en kennis laten nemen van de globale 
begroting 2020 MRA.

Conform voorstel besloten, met dien verstande dat een regel aan het 
raadsvoorstel dient te worden toegevoegd. Daarin wenst het college tot 
uitdrukking te brengen dat de MRA met klem wordt verzocht de 
administratieve processen zodanig in te richten, dat bij zienswijzen en 
dergelijke de gemeenteraden die het betreft ook daadwerkelijk een 
serieuze gelegenheid krijgen deze in te brengen.
Verder constateert het college dat de MRA zowel bestuurlijk (diverse 
portefeuilles) als ambtelijk veel meer aandacht vraagt dan aanvankelijk. 
Mede op basis van de aangekondigde evaluatie van de MRA zal het 
college zich bezinnen op de consequenties die dit, eventueel ook 
formatietechnisch, dient te hebben.

4 Beleidsplan sociaal domein, gemeente 
Huizen 2019-2022 
(Z.85913/D.868629)

1. 1. Instemmen met het raadsvoorstel ‘Beleidsplan sociaal domein’ 
en daarbij horende bijlagen (bijlage I: Beleidsplan sociaal 
domein 2019 - 2022).

Conform adviezen besloten, met dien verstande dat op pagina 3 van het 
raadsvoorstel nog een speerpunt 7.4 dient te worden toegevoegd, met als 
strekking ruimte voor (religieuze) minderheidsgroepen.
De portefeuillehouder wordt gemachtigd tot deze en enkele andere 
aanpassingen van tekstuele en ondergeschikte aard in het raadsvoorstel.

5 Uitnodigingen Conform suggesties besloten.
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6 Informatie/Rondvraag
- Organisatieontwikkeling
- Regionale aangelegenheden
- Persuurtje

Geen bijzonderheden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

De burgemeester,

De secretaris,

PV/JH


