Concept Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 27 januari 2016

Aanwezig
Tevens aanwezig

Verhinderd:

De heren R.J. Wagenaar (vz), M.L. Reijven, W.
Nugteren en mevrouw G.C.I. Kager (griffier)
De heren B. Fintelman (portefeuillehouder) en H.
Beumer (afd. manager) en 3 toehoorders
mevrouw J. de Boer en de heer G. Rep

Commissie Sociaal Domein
BESLUITENLIJST
De voorzitter opent de vergadering om 20.00u en
meldt dat mevrouw de Boer en de heer Rep verhinderd zijn.

1

Opening

2

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt conform vastgesteld met toevoeging van Interview NHD (agendapunt 7A)

3

Vaststelling van de besluitenlijst
van 27 november 2015

De besluitenlijst wordt vastgesteld met een wijziging, te weten agendapunt 8 bedrag indicering
moet 7.000 euro zijn ipv 7.0000.

4

Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen:
PH Fintelman meldt dat in het periodieke overleg
de Cliëntenraad een drietal zorgpunten heeft geuit,
te weten: moeite met huidig mantelzorgcompliment
in natura i.p.v. geld, informatie over de privacyregeling , en gunning doelgroepenvervoer
PH Fintelman meldt dat t.a.v. de surseance van
TSN (thuiszorgorganisatie) Langedijk samen met 2
andere gemeenten en de VNG samenwerken aan
een oplossing.

5.

Ingekomen stukken van het forum

De commissie bespreekt de brief IS Cat D05: Regiotaxi. Daaruit blijkt dat er een lager tarief is bedongen voor het doelgroepenvervoer. Echter het
tarief kan niet worden vergeleken met het vorige
tarief omdat dat was opgebouwd uit doelgroepenvervoer plus een OV component.
Toegezegd wordt dat dhr Beumer nagaat in hoeverre een brochure over personenvervoer mogelijk
is voor mensen die geen internet hebben.

6.

Uitnodiging THUIS.ACADEMIE

Na een korte discussie is de commissie van
mening dat de THUIS.ACADEMIE is bedoeld
voor degene die zich met de uitvoering bezig
houden.

7

Evaluatie commissie Sociaal Domein

De commissie is een jaar in functie en concludeert dat de kracht zit in het snel inform atie kunnen delen. Het haalt de nodige wer kdruk weg voor andere raadsleden, en het
werkt ook plezierig voor college en ambtelijke

1

organisatie. Door maandelijks in gesprek te
zijn, blijft de complexe materie behapbaar.
De risico’s zijn goed in beeld geblev en en de
grip hierop maakt dat de commissie SD zich
ook verantwoordelijk voelt; gezamenlijk eig enaarschap van college en raad.
Gemis van de regionale aanpak; uitwisseling
met andere commissies in de regio had een
meerwaarde kunnen zijn.
Vooruitblik
- De regionale planning voor 2016 is wenselijk
- Contacten cie SD met de ambtenaren ook
voortzetten in 2016
- niet alle onderwerpen kunnen behandeld
worden; cie SD moet een keuze maken
- opzetten van een regio-infrastructuur voor
informatie
- thema-avond voor de cie SD over de verschillende aanbestedingsstrategieën’
Nb. Langedijk wordt uitgegaan van rechtm atigheid van de cijfers (op basis van eigen
normenkader) in plaats van getrouwheid (pr otocollen en procedures). Deze investering is
ter ontlasting van 2016.
7a

Interview cie SD

De heren W agenaar en Reijven zijn nav m ededelingen in het forum door de journalist van
het NHD uitgenodigd voor een interview. De
cie is akkoord dat beide dat gesprek aan gaan,
waarbij het uitgangspunt is ‘het belang van de
raad voor het sociaal domein.
.
De volgende onderwerpen komen in 2016
richting raad:
- In control of alcohol en drugs (maart)
- Nieuwe notitie minimabeleid (Q3)
- Nieuwe notitie Gezondheidsbeleid (Q4)
- Strategische notitie Sociaal Domein (Q4)
Met de cie SD wordt in 2016 gesproken over:
- Sociaal team + Haltewerk, toegang tot o ndersteuning
- Uitvoeringsagenda: onderwerpen samen met
HHW
- Vangnetregeling (input)

8.

Planning 2016

9.

Rondvraag

Op verzoek van dhr Nugteren wordt voor de volgende bijeenkomst stand van zaken precentief
jeugdhulp peiling geagendeerd.

10.

Sluiting

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.30 uur.

Vastgesteld op 24 februari 2016
De voorzitter
De griffier
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