Concept- Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 23 april 2015

Aanwezig

Tevens aanwezig

Verhinderd:

De heren R.J. Wagenaar (vz), W. Nugteren (vanaf
20.30u), M.L. Reijven, G.J. Rep en de dames, J.
de Boer en G.C.I. Kager (secr.)
Dhr. B. Fintelman (portefeuillehouder) en twee
toehoorders
--

Commissie Sociaal Domein
BESLUITENLIJST
De voorzitter opent de vergadering om 20.00u en
heet de aanwezig van harte welkom.
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Opening

2

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.
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Vaststelling van de besluitenlijsten
van 23 februari en 17 maart 2015

Beide worden conform vastgesteld.
N.a.v. meldt mw. De Boer dat zij de presentatie nog
bij de griffie aanlevert.
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Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen:
- De voorzitter meldt dat in het forum inmiddels
twee keer verslag is gedaan van de activiteiten van
de commissie Sociaal Domein.
- Met Heiloo en Castricum heeft de voorzitter contact gehad over het instellen van een dergelijke
commissie waarbij blijkt dat het moeilijk is om beleidsontwikkeling van de politiek te scheiden. Tevens wordt geconcludeerd dat er meer wordt gestuurd op financiën dan op effecten van resultaten,
en dat veel bestuurders onvoldoende kennis hebben van de materie.
- Dhr. Nugteren meldt n.a.v. een krantenbericht de
preventie van valpartijen bij ouderen in relatie tot
de Wmo- gelden. Dit is een praktisch risico, waar
op onderdelen al beleid op is. PH Fintelman bespreekt in het PH-overleg of hier nog verder beleid
op nodig is.
- Dhr. Reijven meldt dat Hollands Kroon en Schagen m.i.v. 1 januari 2016 stoppen met de financiering van de huishoudelijke hulp, terwijl Utrecht met
voucher gaat werken die ingewisseld kunnen worden. PH Fintelman meldt dat met Heerhugowaard
een pilot loopt over dit item: algemene voorziening
e
e
of maatwerk. Eind 2 begin 3 kwartaal wordt de
commissie hierover geïnformeerd.
Ingekomen stukken
Er zij geen ingekomen stukken.

5.

Actualisatie regionale bestuurlijke

Geconstateerd wordt dat de regionale bestuurlijke
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kalender

kalender goed wordt bijgehouden; monitoring is
daardoor mogelijk.
PH Fintelman meldt dat de vast te stellen verordening Cliëntenparticipatie consequenties heeft voor
de reeds vastgestelde verordening. Deze wijzigingen dienen ook doorgevoerd te worden.
Op de agenda van mei/juni staan de jaarstukken
van GGD, WNK, HalteWerk en de Verordening
Cliëntenparticipatie. De commissie Sociaal Domein
zal t.b.v. de bespreking in het forum op 19 mei a.s.
een schriftelijke reactie geven op deze stukken.
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Wmo Dienstencatalogus 2015

Geconstateerd wordt dat het eerste deel veel jargon bevat. In de praktijk wordt de catalogus met
name gebruikt bij het keukentafelgesprek.
Na een korte discussie wordt geconcludeerd dat de
catalogus eerst een periode wordt gebruikt waarna
een evaluatie plaatsvindt.

7.

Zelftest cliëntondersteuning

Op dit moment is de zelftest nog te prematuur. De
handleiding is bruikbaar voor de beleidsvorming en
als checkpoint.
PH Fintelman meldt dat organisatie MEE is betrokken bij de cliëntondersteuning, en neemt de constatering dat de gemeente wettelijk iedereen moet
wijzen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning
als aandachtspunt mee.

8.

Urgente risicovragen

De commissie houdt de eerder geformuleerde risicovragen nog eens tegen het licht.
a. monitoring beleid: PH Fintelman maakt inzichtelijk wat de landelijk voorgelegde keuzes zijn en
waar de regionale keuzes liggen.
b. inzicht in geld-stromen: dit is afhankelijk van het
onder a. genoemde.
c. aard en omvang van gebruik huidige voorzieningen en bijbehorende problemen: PH Fintelman
komt met een overzicht van de 3D’s naar licht,
middel en zwaar, incl. definiëring. Deze zal in de
Pora van 13 mei worden besproken om te bezien
of er een regionale categorisering kan worden opgesteld.
d. Kwaliteitsverwachting: dit is een vervolg op c.
In antwoord op de vraag van mw. De Boer over de
risico’s in de jeugdhulp en dan met name richting
de Peuterspeelzalen, zegt PH Fintelman dit aspect
mee te nemen in het beleid.
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Rondvraag

- Commissieleden Rep en Nugteren melden dat zij
de volgende vergadering op 4 juni a.s. niet aanwezig zijn. Er wordt gezocht naar een andere datum.
- Dhr Reijven vraagt of de Cliëntenraad al bij het
college is geweest m.b.t. de invulling van het man-
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telzorgcompliment. PH Fintelman bevestigt dit.
- PH Fintelman spreekt zijn enthousiasme uit over
de website www.ggdhollandsnoorden.nl (bedoeld
wordt www.gezondnhn.nl ) Deze website bevat
heel veel bruikbare informatie.
10

Sluiting

De bijeenkomst sluit om 21.30 uur

Vastgesteld op 4 juni 2015
De voorzitter
De griffier
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