
I

3
ú¡t

In te vullen door het B&W secretariaat:
X nkkoord
! Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
n Anders, nl.:
Besl¡ssing d.d.: 2'L- t O.. Z'O rq Nummer:

J

GEMEENTE vyE E RT

(,
Po¡-
o
o

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen betreffende ontwikkeling bijstandsuitkeringen (art. 40
RvO).

Voorstel

In te stemmen met voorliggende concept antwoordbrief

Inleiding

Op 10 september jl. heeft raadslid mevrouw van den Bergh, namens de VVD fractie Weert,
schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad. De vragen hebben betrekking op de ontwikkeling van de
bijsta ndsu itkerin gen.

Beoogd effect/doel

De schriftelijke vragen worden middels bijgevoegde concept antwoordbrief beantwoord

Argumenten

Met het instemmen en versturen van de concept antwoordbrief geven wij invulling aan
aftikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen.
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Duurzaamheid

Nlet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Middels bijgevoegde concept antwoordbrief worden de schriftelijke vragen die zijn gesteld
op 10 september jl. beantwoord.

Com m u n icatie/ participatie

Middels bijgevoegde concept antwoordbrief wordt raadslid mevrouw van den Bergh
geÏnformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern

Nancy Peeters, afdelingshoofd WIZ
Ümügül Tasim, teamleider Participatie, afdeling WIZ
Maartje Lambers, beleidsmedewerker Inkomen, afcleling WIZ
Sander Linssen, beleidsmedewerker Inkomen, afdeling WIZ
Patricia Vos, beleidsadviseur Financiën
Frank van Beeck, teamleider Zorg & Participatie, afdeling OCSW

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

1. Concept antwoordbrief beantwoording schriftelijke vragen betreffende ontwikkeling
bijstandsuitkeringen (aft. 40 RvO).

2. Brief van raadslid mevrouw van den Bergh van 10 september 2019 betreffende
ontwikkeling bijstandsuitkeringen.

3. Antwoordbrief van 28 februari 2019 betreffende beantwoording schriftelijke vragen
betreffende uitvoering bijstandsbeleid, tegenprestatie en taaleis (art. 40 RvO).
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