Concept- Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 4 juni 2015

Aanwezig
Tevens aanwezig

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), H.
Beumer (afd. manager) en twee toehoorders
de heren Nugteren en Rep

Commissie Sociaal Domein
BESLUITENLIJST
De voorzitter opent de vergadering om 20.00u en
heet de aanwezig van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging:
5. Regionale bestuurlijke kalender: mail HHW over
Halte Werk op 2 juli a.s.
6A. Passend onderwijs
6B. Brief VNG bescherming Persoonsgegevens
Wordt conform vastgesteld.
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Opening
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Vaststellen van de agenda
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Vaststelling van de besluitenlijst
van 23 april 2015
Mededelingen en ingekomen stukken
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5.

Regionale bestuurlijke kalender

Mededelingen:
- VNG-brief d.d. 22 april Modeloplegger Rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet (zie ingekomen stukken voor de raad, forum 1A van 25
augustus 2015, E02):
In Langedijk verloopt alles volgens overeenkomsten. Met nieuwe aanbieders worden de
contracten alsnog geregeld.
Dhr. Beumer is i.v.m. krappe bezetting bij de
gemeente Alkmaar toegevoegd als aanspreekpunt contractmanagement voor de regio Alkmaar.
- De Cliëntenraad Langedijk heeft voor zijn vergadering van 24 juni a.s. de commissie uitgenodigd; vanuit de commissie gaan de heren
Nugteren en Reijven naar deze vergadering.
- Voor het zomerreces vindt een gesprek plaats
met de beleidsambtenaren participatie en Halte
Werk. Na de zomer krijgen de gesprekken een
vervolg m.b.t. o.a. innovatie.
Geconstateerd wordt dat het college en ambtelijke organisatie de afstemming met de commissie Sociaal Domein als belangrijk ervaren
mede gelet op de hoge werkdruk binnen de organisatie waarbij deze korte lijnen bij ingewikkelde materie plezierig werkt.
Op verzoek van mw. De Boer worden de gesprekken met medewerkers zo mogelijk in de
vroege ochtend of namiddag gepland.
Ingekomen stukken
Er zij geen ingekomen stukken.
- De meest recente bestuurlijke kalender is van
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Korting gemeentelijke zorgbudgetten (een zorg erbij?!)

6A

Passend onderwijs

6B

Brief bescherming Persoonsgegevens

7.

Urgente risicovragen

8

Rondvraag

maart 2015; wel is bekend dat in het najaar
2015 een besluit genomen moet worden of er in
2017 nog gemeenschappelijke inkoop plaatsvindt. (t.a.v. de Wmo wordt de systematiek van
vorig jaar gehandhaafd)
- Op de planning voor de regioavond van 10 juni
a.s. (Heerhugowaard) staat:
Transformatie en innovatie Jeugdwet;
Transformatie en innovatie Wmo;
Contractmanagement Jeugdwet; Contractmanagement Wmo;
Contractmanagement: monitoring
De uitnodiging voor de raadsleden wordt door
de griffie in de app geplaatst.
- mail HHW over Halte Werk: voor de raadsleden
van HHW en Langedijk wordt op 2 juli a.s. een
benen op tafel bijeenkomst georganiseerd. De
uitnodiging wordt verder opgepakt door de
commissieleden Sociaal Domein.
Het financieel risico wordt zichtbaar nadat er een
berekening is gemaakt van nadeelgemeenten versus compensaties. De septembercirculaire zal
daarin meer duidelijkheid geven.
De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van de jeugd waarbij de langdurige zorg voor
jeugdigen een dure kostenpost is voor de gemeente; voor de Wmo is de gemeente alleen ondersteunend/faciliterend/aanmoedigend: is minder risicovol.
Het kader voor de inkoop is ‘hulp begeleidingszorg’. Nieuwe criteria worden ingegeven door het
omdenken: in plaats van etiketteren wordt gedacht
vanuit benodigdheden om dingen zelf te kunnen.
De afspraken worden regionaal opgepakt.
De financiële afwikkeling jeugdzorg geeft in de
praktijk problemen met de privacywet. De VNG
heeft op 3jun15 een motie aangenomen waarin de
VWS en CBP worden opgeroepen om met een
aangepaste Veegwet te komen waardoor het mogelijk is om als gemeenten de rechtmatigheid van
de uitgaven te kunnen aantonen.
Ten aanzien van het overzicht van de 3D’s naar
licht, middel en zwaar, incl. definiëring (zie besluitenlijst 23apr15;8C) geeft PH Fintelman aan dat
deze er wel komt, echter op dit moment moet er
een pas op de plaats gemaakt worden. Het CBS
inventariseert de gegevens bij gemeenten en zorgaanbieders en zo mogelijk is e.e.a. rond 1jul15
beschikbaar. Op de regioavond van 10 juni a.s.
worden de aanwezigen hierover geïnformeerd.
1. Langedijk heeft tijdens de VNG ledenvergadering op 3 juni j.l. tegen de motie ISD VNG gestemd.
De motie is wel aangenomen.
2. Op de vraag hoe het zit met de verdeelsleutel
verdeling budget beschermd wonen (VNG17feb15)
zal PH Fintelman terugkomen; Alkmaar is cen-
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Sluiting

trumgemeente hierin.
3. Opgemerkt wordt dat er veel ‘zorg‘-informatie
staat op de site ‘waar staat je gemeente’.
De bijeenkomst sluit om 21.50 uur

Vastgesteld op 19 augustus 2015
De voorzitter
De griffier
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