Concept Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 24 februari 2016

Aanwezig

Tevens aanwezig

Verhinderd:

De heren R.J. Wagenaar (vz), M.L. Reijven, G.
Rep, W. Nugteren en de dames J. de Boer en
G.C.I. Kager (griffier)
De heren B.J.N. Fintelman (portefeuillehouder) en
H. Beumer (afd. manager), mevrouw J. Faber (afd.
manager) en 1 toehoorder
--

Commissie Sociaal Domein
BESLUITENLIJST
De voorzitter opent de vergadering om 20.00u

1

Opening

2

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt met de toevoeging van agendapunt 6a. ‘Ontwikkeling toegang 2D’ vastgesteld.
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Vaststelling van de besluitenlijst van 27
januari 2016

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
Naar aanleiding van agendapunt 6. (TSN -> Buurtzorg): de continuïteit van zorg is voor dit jaar gegarandeerd; de transitiekosten die Buurtzorg vraagt
zijn nog niet bekend. Risico’s zijn de nieuwe tarieven en concurrentiebeding; kans op schadeclaims
is klein. Men gaat niet over tot be-voorschotten
vanwege het financieel beleid dat is gericht op de
rechtmatigheid.
Naar aanleiding van agendapunt 9. (Rondvraag).
Het onderwerp ‘stand van zaken preventief jeugdhulp peiling’ wordt voor de volgende bijeenkomst
geagendeerd.

4

Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen:
Wijziging in vergadertijdstippen 1e helft 2016. Dhr.
Reijven komt met het volgende voorstel:
30 maart wordt 16.00u.
20 april wordt 16.00u.
25 mei wordt blijft staan (20.00u).
22 juni wordt 16.00u.
- PH Fintelman meldt dat de nota ‘In control met
Alcohol en Drugs’ staat geagendeerd voor het
forum van maart. De commissie is van mening
dat voor de invulling van de lokale situatie de
jeugd actief moet worden betrokken.
- De heer Beumer geeft een toelichting op de documenten gemeentelijke monitor WMO en
Jeugdhulp. Het betreffen cijfers van 2015 en
moet worden gezien als 0-meting. In juli 2016 zijn
meer cijfers bekend. Dat moet een duidelijker
beeld geven. Er is behoefte aan een nadere analyse over de interpretatie van de cijfers. De documenten worden geagendeerd voor de volgende bijeenkomst.
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- PH Fintelman informeert dat er een gesprek heeft
plaatsgevonden met buurthuizen over hun opkomst in relatie tot doelstellingen WMO. Dit in het
kader van een regionaal project (samen met
Schagen en Alkmaar) dat wordt bekostigd door
de Provincie. De initiatieven worden eind maart
gepresenteerd en beoordeeld.
- PH Fintelman meldt dat er een experiment
plaatsvindt met een medewerker die 4 exgedetineerde jongeren begeleidt naar een betere
re-integratie in de samenleving. Dit is een nieuwe
kleinschalige methode waar eerder al positieve
ervaringen mee zijn opgedaan.
- PH Fintelman meldt dat er voorbereidingen zijn
om het Centrum Jeugd en Gezin en het team
WMO in 2016 samen te voegen tot één team in
één locatie. De samenvoeging moet voor de gebruikers meer duidelijkheid geven. (zie ook 6a)
- PH Fintelman geeft aan dat er ook gezocht wordt
naar een gemeenschappelijke toegang voor HalteWerk.
- Mevrouw De Boer wijst de commissieleden op de
zorgapp ‘Nettie’ die mensen in de omgeving aan
elkaar bindt voor buurtzorg-vragen.
5.

Ingekomen stukken van het forum

De commissie bespreekt de volgende brieven :
-IS Cat B01 E-mail van MOED, workshop voor
ouderen: VKA
-IS Cat D03 Memo van het college IKC Oudkarspel:
De commissie gaat ervan uit dat het IKC een succes wordt dat aansluit op de visie van de raad.
-IS Cat E08 Ledenbrief VNG d, Bedragen leerlingenvervoer 2016-2017: VKA
-IS Cat E09 Brief van de Woon Advies Commissie,
Evaluatie Werkafspraken met gemeente:
PH Fintelman meldt dat hij hierover nog geen contact heeft gehad met PH Beers.
-IS Cat E10 Brief van Inspectie SZW Definitief
verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik
Suwinet 2015: eind februari wordt het beveiligingsbeleid en het –plan SUWInet besproken in het
bestuurlijk team.
-IS Cat F01 Kwartaalbrief 4-2015 van WNK personeelsdiensten: op 6 april is er een regiobijeenkomst bij WNK..

6.

Inclusie samenleving

Het college is van mening dat er eerst een inventarisatie moet worden gemaakt (evt. als studieproject); najaar 2016
De rol van de commissie is het proces volgen. Het
college is voornemens om eerst advies aan de
Cliëntenraad te vragen. Dat advies zal PH Fintelman bespreken met de commissie
Aangegeven wordt dat vanuit de Kieswet de toegankelijkheid en begeleiding al wel kan worden
opgepakt.

6a.

Ontwikkeling toegang 2D

PH Fintelman licht toe dat de toegang tot het WMO
en Jeugdhulp laagdrempelig moet zijn en dat er
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raakvlakken zijn met de publieksfuncties in het
gemeentehuis. De komende periode wordt de toegankelijkheid/logistiek vanuit de filosofie van het
sociaal domein onderzocht alsmede de locatie die
daar het beste bij past. De raad wordt hierover per
memo geïnformeerd.
7

Evaluatie commissie Sociaal Domein

Dit wordt geagendeerd voor de volgende bijeenkomst.

8.

Rondvraag

Mevrouw de Boer geeft aan dat zij een opzet
maakt voor het vergaderen van de commissie sociaal domein op locatie.

10.

Sluiting

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.25 uur.

Vastgesteld op 30 maart 2016
De voorzitter
De griffier
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