Concept Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 26 november 2015

Aanwezig
Tevens aanwezig

Verhinderd:
Tevens verhinderd :

De heren R.J. Wagenaar (vz), M.L. Reijven, en de
dames J. de Boer en G.C.I. Kager (griffier)
De heren B. Fintelman (portefeuillehouder; tot
20.40), E. van Tatenhove en mw. M. Brethouwer
(beide deskundig adviseurs) en 7 toehoorders
(incl. Cliëntenraad)
De heren W. Nugteren en G. Rep
H. Beumer (afd. manager)

Commissie Sociaal Domein
BESLUITENLIJST
De voorzitter opent de vergadering om 20.00u en
meldt dat de heren Nugteren en Rep verhinderd
zijn, PH Fintelman tot 20.40u aanwezig is en dat
dhr. Beumer zich laat vervangen door dhr. Van
Tatenhove en mw. Brethouwer.

1

Opening

2

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging
van:
8a. Mail met vragen van GroenLinks
8b. Vangnetregeling 2015

3

Vaststelling van de besluitenlijst
van 22 oktober 2015

Conform vastgesteld.
N.a.v. TSN Thuiszorg (agendapunt 5) meldt PH
Fintelman dat de contractsituatie voor 2016 wordt
gecontinueerd.

4

Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen:
PH Fintelman meldt dat de aanbesteding en gunning (WMO en Jeugd) is afgerond en dat men zich
nu bezig houdt met de uitvoering daarvan.
PH Fintelman meldt dat deze week de voorzitter
van de cliëntenraad is herbenoemd, de leden Soetens, Eversdijk, Fintelman en Glas zijn afgetreden
en er twee nieuwe leden zijn geïnstalleerd.

5.

Ingekomen stukken van het forum

De commissie bespreekt de brieven voor het forum 1 december a.s., te weten IS CAT A02 (houtrook), A03 (straling draadloze communicatie), A04
(begeleidingskosten doelgroepkinderen) en constateert dat deze voor kennisgeving aangenomen
kunnen worden. Voor wat betreft de brief A04
meldt PH Fintelman dat het college hierover in
gesprek is.

6.

Handhaving Participatiewet

Dit onderwerp is vanuit de commissie voorbereid
door dhr. Rep. De belangrijkste vraag is hoe hand-
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having van Langedijk zich verhoudt t.o.v. Alkmaar
en Heerhugowaard. Uit de beantwoording blijkt dat
de rechten, plichten en informatie richting cliënten
voor de drie gemeenten hetzelfde is. Het is een
beleidsmatig handvat met het streven om sancties
te voorkomen.
De vragen in het document van dhr. Rep worden
door de organisatie beantwoord en zijn op te vragen bij dhr Reijven.
De commissie is positief over het voorstel en zal
het forum van 1 december a.s. een ongevraagd
advies toesturen.
7

Evaluatie gezondheidsbeleid 20122016

Dit onderwerp is vanuit de commissie voorbereid
door mw. De Boer. Geconstateerd wordt dat de
titel van ‘evaluatie’ het document niet dekt; het
document beschrijft een stand van zaken.
Er komt geen afzonderlijke evaluatie; dit document
is input voor het in 2016 op te stellen strategisch
sociaal beleid.

8.

Kansrijk opgroeien voor jonge kinderen ‘Beleidskaders voorschoolse
opvang’

Dit onderwerp is vanuit de commissie voorbereid
door dhr. Nugteren. De 5 risico’s en vragen worden
door de commissie besproken.
- Het budget ‘opvang’ is vraaggericht en niet kwantificeerbaar. De prognoses zijn ruim opgesteld
waardoor dit budget toereikend moet zijn. De
commissie had graag gezien dat dit in het raadsvoorstel was opgenomen.
- Voor indicering wordt in 2016 eenmalig € 7.0000
toegevoegd vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. Daarmee is het budget voor 2016 toereikend. Voor latere jaren is de indicering regulier
verwerkt in de budgetten.
- De scholen ontvangen de toeslag van de gemeente. De ouders (m.u.v. alleenstaanden en alleenverdieners) moeten zich hiervoor melden bij
de scholen.
- Ten aanzien van VVE- en SMI-plaatsingen bestaat er een risico: omdat hier invulling wordt gegeven aan een wettelijke taak bestaat hier geen
plafond in de kosten.
- Planning/monitoring:
- kindplekken zijn reeds ingevuld; in januari vindt
hierover contact plaats met de scholen
- de interne organisatie moet nog worden opgezet; de gesprekken hierover zijn ingepland
De commissie is positief over het voorstel en zal
het forum van 1 december a.s. een ongevraagd
advies toesturen.

8a

Mail met vragen van GroenLinks

De beantwoording van de vragen behoort formeel
juridisch (politieke karakter) niet toe aan de com-
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missie, maar aan het college. Omdat de informatie
wel beschikbaar is krijgt dhr. Wagenaar het mandaat van de commissie om GroenLinks inhoudelijk
bij te praten en te informeren over de taken en
bevoegdheden van de commissie.
8b

Vangnetregeling 2015

De commissie constateert dat het raadsvoorstel
onduidelijk is, de ins en outs en de context ontbreken waardoor het veel vragen oproept.
Omdat de regeling voor 15 augustus 2016 moet
worden vastgesteld, geeft de commissie het forum
van 1 december a.s. het ongevraagde advies om
het onderwerp niet in behandeling te nemen, maar
het college te verzoeken om een nieuw voorstel
aan de raad aan te bieden. De commissie zal dan
een inhoudelijk advies geven.

9.

Rondvraag

Mw. De Boer gaat op 30 november om 19.30u in
petit comité (met Wagenaar, Reijven en Van Tatenhove) brainstormen over de toekomst van de 3
D’s in Langedijk en hoe de gemeenteraad hierbij te
betrekken.

10.

Sluiting

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.40 uur.

Vastgesteld op 27 januari 2016
De voorzitter
De griffier
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