Raadsverslag 25 november 2019

Verordening WMO en Jeugdzorg
GBK heeft de verordening WMO en jeugdzorg ondersteund, echter met een sterk pleidooi
over de financiële zorgen en extra aandacht gevraagd voor het behoud van de kwaliteit van
de zorg.
Volgens GBK zijn er nog steeds grote slagen te behalen in de preventie en wenst
vrijstelling van een eigen bijdrage bij bemoeizorg.
Om dit goed te kunnen monitoren is een verzoek ingediend voor een jaarlijkse evaluatie
en halfjaarlijkse rapportage.
WestFries Energie Kompas en Startnotitie Regionale Energie Strategie NHN
Met West Friese nuchterheid heeft GBK de startnotities van de WestFries Energie Kompas
en de Regionale Energie Strategie NHN benadert en ondersteund.
Na jaren van nietsdoen is er eindelijk een plan van aanpak binnen de duurzaamheid. De
vraag blijft of we de doelstellingen die gesteld zijn behalen met de mogelijkheden die er
zijn met wind en zon.
Ander soortigen energietechnieken zijn voor GBK bespreekbaar welke via een motie mede
door GBK ondertekend is.,
Onderzoek tegemoetkoming Stikstofmaatregelen.
GBK draagt de agrarische sector een warm hart toe, zij zijn mede een drijvende kracht van
onze plattelandsgemeente.
Om binnen deze sector, de veehouders vanuit de gemeente met de stikstofmaatregelen te
ondersteunen heeft GBK een motie mede ondertekend, voor het onderzoeken van
mogelijkheden daartoe. Motie 1
Subsidieplafond 2020
Met unanieme stemming is het plafond voor de subsidies 2020 aangenomen.
Echter heeft GBK tevergeefs in de afgelopen periode gestreden om voor de verenigingen
van 18+, de waarderingssubsidies weer in te voeren.
Deze zijn na de kerntakendiscussie (ter oplossing tekort binnen de begroting) weg
bezuinigt. Nu het weer voor de wind gaat, was het voor GBK aanleiding dit tevergeefs
recht te zetten.

Volgende raadsvergadering: 18 december 2019
Wilt u meedenken, meepraten of uw mening geven? U bent van harte welkom op onze fractievergadering. De
eerstvolgende is op woensdag 11 december, locatie gemeentehuis aanvangende om 20.00 uur.

