Concept Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 30 maart 2016

Aanwezig

Tevens aanwezig

Verhinderd:
Tevens verhinderd:

De heren R.J. Wagenaar (vz), M.L. Reijven, G.
Rep, W. Nugteren en mevrouw G.C.I. Kager (griffier; vanaf 16.30u)
De heren B.J.N. Fintelman (portefeuillehouder;
vanaf 16.10u) en mevrouw M. Brethouwer (beleidsambtenaar) en 1 toehoorder
mevrouw J. de Boer
de heer H. Beumer (afd. manager)

Commissie Sociaal Domein
BESLUITENLIJST
De voorzitter opent de vergadering om 16.00u en
geeft aan dat dhr Fintelman en mw Kager later
komen. De voorzitter meldt verhindering van mw.
De Boer de heer Beumer,die wordt vervangen door
mw. Brethouwer.

1

Opening

2

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.
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Vaststelling van de besluitenlijst van 24
februari 2016

Naar aanleiding van de besluitenlijst merkt dhr.
Fintelman op dat de toegang HALteWerk, ondergebracht in een GR, buiten de lokale toegang tot
de sociale voorzieningen blijft. Het streven is er wel
op gericht op termijn te komen tot één integrale
toegang. Met deze aanvulling wordt de besluitenlijst vastgesteld.

4

Mededelingen en ingekomen stukken

5.

Ingekomen stukken van het forum

Mededelingen:
- De commissie gaat graag in op de uitnodiging
van de directeur programma-organisatie Informatievoorziening Sociaal Domein die graag in contact
komt met gemeenten (griffier, wethouder, enkele
raadsleden) om te verkennen waar het programma
op zou moeten prioriteren. De griffier wordt gevraagd het contact hiervoor te leggen
De commissie bespreekt de volgende brieven :
- Brieven met betrekking tot het faillissement van
SVL (ouders, SVL, Burgerrekenkamer)
Deze sluiten aan op IS Cat D03 Memo van het
college d.d. 11 februari 2016, Inhoudelijke ontwikkeling binnen IKC Oudkarspel, welk onderwerp
uitgebreid besproken is in de raadsvergadering
van 16 februari. Het betreft een proces waarin het
college inmiddels bezig om tot een hernieuwde
invulling te komen van het peuterspeelzaalwerk in
Langedijk. Brieven vka
- IS Cat A14 Brief van Mw. Volger-Wit d.d. 8 maart
2016, invalidenparkeerkaart
Dit betreft een individueel probleem; de commissie
spreekt uit begrip te hebben voor dat probleem,
maar de uitwerking hoort bij het college (de mogelijkheid van bezwaar en beroep staat open).
- IS Cat D04 Memo aan de raad d.d. 8 maart 2016,

1

Integrale toegang Wmo en Jeugdhulp naar Binding
De inhoud van deze memo sluit aan bij de mededeling van de portefeuillehouder tijdens de vorige
vergadering. Hier spreken we over de toegang tot
2D’s, de toegang tot de Participatiewet valt hier
buiten; die is ondergebracht bij de ISD. Streefbeeld
is één plek waar de toegang naar alle voorzieningen kan worden verbonden, hierbij wordt ook gedacht aan de koppeling met het KCC. In ieder geval moeten de medewerkers in de frontoffice de
toegang tot de Participatiewet kennen. (zie ook de
opmerking bij de vaststelling van de besluitenlijst).
- IS Cat E01 Ledenbrief VNG d.d. 18 februari 2016,
Accountantscontrole Sociaal Domein, tweede ledenbrief/IS Cat E03 Brief van den NBA d.d. 17
februari 2016, Afronden jaarrekening 2015 Sociaal
Domein
Beide brieven gaan dieper in op de eerder geconstateerde problematiek inzake de rechtmatigheidstoets (zie ook rondvraag).
- IS Cat E10 Ledenbrief VNG d.d. 1 maart 2016,
Hoogte eigen bijdrage Wmo
De hoogte van de eigen bijdrage Wmo stond de
afgelopen weken in de belangstelling, onder meer
met de zijn signalen dat mensen geen Wmovoorziening meer willen als gevolg van een hoge(re) eigen bijdrage. Situatie is een gevolg van de
gewijzigde wet: bepaalde inkomsten en vermogensbestanddelen zijn mede bepalend voor de
hoogte van de eigen bijdrage. In ieder geval wordt
in het gesprek nadrukkelijk aandacht besteed aan
de eigen bijdrage, onder meer met een proefberekening. In Langedijk is niet duidelijk of dit probleem (stoppen met de voorziening) ook speelt.
- IS Cat E13 Bureau Discriminatiezaken 10 maart
2016, rapport over mantelzorg en gender
Brief vka.
6.

Stand van zaken preventieve jeugdhulp
peiling

Geconstateerd wordt dat er op dit moment heel
weinig info bekend is. Het onderwerp wordt betrokken bij de ontwikkelingen van de jeugdhulp.
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Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Geconcludeerd wordt dat de memo moet worden
gezien als soort nulmeting en voor kennisgeving
aangenomen. De vervolgrapportage aan het eind
van het jaar moet meer zicht geven op effecten
van beleid.
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Evaluatie Commissie Sociaal Domein

9.

Rondvraag

Dhr Reijven meldt dat er vanuit het presidium twee
aandachtspunten zijn meegegeven voor de evaluatie, te weten:
1. functioneren a-politieke samenstelling
2. is er behoefte aan aanpassingen op de verordening
Gelet op de afgifte van accountantsverklaring bij
de Jaarrekening wordt dhr Nieuwenhuizen uitgenodigd voor 20 april a.s. om de commissie te informeren over de werkwijze en stand van zaken.
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10.

Sluiting

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 16.55 uur.

Vastgesteld op 20 april 2016
De voorzitter
De griffier
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