Concept- Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 22 oktober 2015

Aanwezig

Tevens aanwezig

Verhinderd:

De heren R.J. Wagenaar (vz), M.L. Reijven,
W. Nugteren en G. Rep (vanaf agendapunt 5b), en
de dames J. de Boer en G.C.I. Kager (griffier)
De heren B. Fintelman (portefeuillehouder) en
H. Beumer (afd. manager) en drie toehoorders.
n.v.t.

Commissie Sociaal Domein
BESLUITENLIJST
De voorzitter opent de vergadering om 20.00u en
heet de aanwezigen van harte welkom; dhr. Rep
zal later aanschuiven.
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Opening

2

Vaststellen van de agenda

3

Vaststelling van de besluitenlijst
van 16 september 2015
Mededelingen en ingekomen stukken

4

De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging
van:
5a. Stand van zaken Suwinet
5b. Handhaving Participatiewet
5c. Evaluatie gezondheidsbeleid
5d. Memo preventieve schuldhulp
5e. Kansrijk opgroeien voor jonge kinderen
5f. Vangnetregeling 2015
Conform vastgesteld.
Mededelingen:
- De cijfers over Wmo zijn aangeleverd bij het CBS
en door het CBS akkoord bevonden. Het CBS
heeft nog gegevens nodig van andere instellingen
en organisaties alvorens zij Langedijk een compleet beeld kunnen geven over Wmo en Jeugd.
Langedijk heeft zelf de cijfers over Wmo redelijk in
e
e
beeld, en over Jeugd zijn er cijfers van het 1 en 2
kwartaal. De cijfers van het CBS verwacht men
medio voorjaar 2016.
Actie: PH Fintelman en dhr. Beumer maken een
afspraak met de heren Wagenaar en Reijven om
de reeds beschikbare cijfers door te spreken.
Nb. sinds 1 oktober 2015 is men overgegaan van
bevoorschotten naar declaratiebasis.
Ingekomen stukken
- De binnengekomen vragen van GoenLinks
m.b.t. het forum van 27 oktober a.s. worden
bij agendapunt 5, 5a en 6.3 behandeld.

5.

Ingekomen stukken van het forum

- Brief IS Cat E01 brief TSN Thuiszorg:
Met TSN Thuiszorg is een contract gesloten,
insteek is dat deze wordt nagekomen. Op
voorhand problematiek aangeven roept de
vraag op waarom TSN Thuiszorg dit niet in de
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offerte heeft meegenomen. In de brief ontbreekt de onderbouwing van de tariefstelling.
Er zijn andere partijen die het evt. over ku nnen nemen. PH Fintelman heeft 26 oktober
a.s. overleg hierover met zijn collega van
HHwaard.
- IS Cat E07: brief FNV uitkeringsgerechtigden:
Dit jaar zijn er weinig keuringen voor beschut
werk aangevraagd.
Actie: de vragen hoe dit in de regio is ger egeld en hoe Langedijk hiermee om wil gaan,
worden door PH Fintelman tijdens het forum
van 27 oktober a.s. toegelicht.
5a.

Stand van zaken Suwinet

Op dit moment is er een werklijst, deze is kwetsbaar omdat niet alle bevoegden toegang hebben
tot het systeem. Er wordt gewerkt aan 1 systeem
op functionarisniveau dat op 5 november a.s. wordt
voorgelegd aan Halte-werk. Daarna worden het
college en commissie SD/gemeenteraad geïnformeerd.

5b.

Handhaving Participatiewet

Het beleid wordt samen met Alkmaar en HHwaard
ambtelijk voorbereid en via het college in december aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.
Het is een beleid dat voor 4 jaar wordt vastgesteld.
Actie: vanuit de commissie bereidt dhr. Rep de
advisering aan de raad voor. Het advies wordt in
de commissie van 25 november a.s. besproken.

5c.

Evaluatie gezondheidsbeleid 20122016

Dit is vorige keer in de commissie besproken. Het
wordt via het college in december ter kennis name
aan de raad aangeboden, met het advies om het te
betrekken bij het strategisch beleid sociaal domein
dat in 2016 wordt opgesteld.
Actie: vanuit de commissie bereidt mw. De Boer
de advisering aan de raad voor. Het advies wordt
in de commissie van 25 november a.s. besproken.

5d.

Memo preventieve schuldhulp

De memo van PH Fintelman meldt dat SISL zich
niet geroepen voelt om invulling te geven aan het
raadsbesluit om 13.000 euro in te zetten voor preventieve schuldhulpverlening. Humanitas heeft
eerder 9.000 euro toegekend gekregen, en heeft
inmiddels ook het bedrag dat aan SISL was toebedacht ontvangen. De discussie binnen de commissie richt zich op de vraag wat Humanitas precies
voor het bedrag gaat doen omdat de berekening
laat zien dat slechts 21 personen geholpen kunnen
worden.

5e

Kansrijk opgroeien voor jonge kinderen;
beleidskaders voorschoolse opvang

Het beleidskader is een uitvoering van de Wet
ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
(Wet OKE) en wordt in december via het college
aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.
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Actie: vanuit de commissie bereidt dhr. Nugteren
de advisering aan de raad voor. Het advies wordt
in de commissie van 25 november besproken.
5f.

Vangnetregeling 2015

Dit onderwerp dient nog in het college te worden
behandeld en komt daarna naar de commissie SD.

6.

Informatiebehoefte vanuit de commissie Sociaal Domein

1. Stand van zaken Garantiebanen
Op dit moment zijn er nog twee personen werkzaam conform ‘Melkertbanen’; deze worden afgekocht. Op dit moment is er nog geen zicht op de
‘nieuwe’ Garantiebanen.
2. Voortgang Werkbedrijf
Het werkbedrijf krijgt een bovenregionale invulling
(Nrd Kenmlnd., West Fr. en Kop NH). Doel is het
ontzorgen van het bedrijfsleven door één loket
waar men zich kan melden en van waaruit alles
wordt geregeld. Vanuit Nrd Kenmlnd is PH Oude
Kotte uit HHwaard daarbij betrokken.
3. Stand van zaken Inkoop 2016 voor de driedecentralisaties
In februari 2015 heeft de raad hiervoor de ‘piketpalen’ vastgesteld. Op 30 oktober a.s. is er een PH
overleg waarin wordt besproken of voor het aanbestedingsbeleid voor 2017 wederom gezamenlijk
wordt opgetrokken. De commissie geeft de PH
mee dat, gelet op de opgedane ervaringen, het
jammer zou zijn als het niet wordt gecontinueerd.

7.

Langedijk in de 3D, de 3D in La ngedijk

Mw. De Boer geeft aan dat ze in petit comité dit
gaat voorbereiden. PH geeft aan dat dhr. Van Tatenhove bereid is om hierover mee te denken.

8.

Rondvraag

Dhr. Nugteren en mw. Kager melden dat ze volgende bijeenkomst (25nov15) om 21.00u aanschuiven. Mw. De Boer zal er wellicht de volgende
bijeenkomst niet bij zijn.

9.

Sluiting

De bijeenkomst sluit om 21.45 uur.

Vastgesteld op 26 november 2015
De voorzitter
De griffier
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