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Planning commissie sociaal domein

Op 29 januari jl is er in de commissie sociaal domein gesproken over de evaluatie van deze
commissie en de invulling van de agenda de komende tijd.
Hierbij heb ik de toezegging gedaan met een jaarplanning te komen. In de vergadering zijn
een aantal onderwerpen genoemd waar u zich in wilt verdiepen en over voor wilt denken
voor het forum en voor de raad en ook voor de nieuwe gemeenteraad. De jeugd, ouderen en
kwetsbare groepen hebben hierbij uw speciale aandacht.
Met het oog hierop stel ik u een aantal agendapunten voor de vergaderingen van de
commissie sociaal domein van de rest van dit jaar voor. Over deze onderwerpen kunt u op
deze avond met elkaar en met de wethouder van gedachten wisselen, voorafgegaan door
een presentatie of toelichting van de wethouder en/of de inhoudelijk ambtenaar.
25 maart:
 Toelichting op het vervolg op de pilots Participatie
 Stand van zaken Veilig Thuis (kan eventueel later in het jaar nog een keer
plaatsvinden)
 Toelichting op de evaluatie van de schuldhulpverlening en het vervolg daarop. De
specialist schuldhulpverleningsbeleid van Halte Werk is hierbij uitgenodigd.
In april en mei zijn er geen vergaderingen van de commissie sociaal domein gepland. Op 13
mei wordt er naar alle waarschijnlijkheid een politiek bestuurlijke avond gepland voor beide
raden. Deze themabijeenkomst zal gaan over de jeugdzorg, met een analyse over de
kostenstijging en mogelijke beheersmaatregelen. In april wordt er een informele avond
gehouden met raadsleden en ambtenaren van beide gemeenten om de analyse die gemaakt
is voor te bespreken. De commissie sociaal domein wordt gevraagd hier een aantal leden
naar toe af te vaardigen.
24 juni:


Preventie: Toelichting op het aanbod rondom preventie, aan de hand van casuïstiek.

26 augustus



Verward gedrag en wet verplichte ggz: Toelichting op de uitvoering van de
gemeentelijke verantwoordelijkheid binnen de nieuwe Wet verplichte ggz die 1 januari
jl is ingegaan. Ook krijgt u een toelichting op de invulling van de 9 bouwstenen die
vanuit het rijk zijn geformuleerd om tot een sluitende aanpak rond verward gedrag te
komen.

28 oktober
 Nieuwe wet inburgering: Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe wet inburgering in, waarbij
meer regie bij de gemeente komt te liggen. U krijgt een toelichting op de invulling
hiervan in de gemeente Langedijk.
In het derde kwartaal van 2020 wordt gestreefd een themabijeenkomst voor beide raden
over het armoedebeleid in beide gemeenten te houden.
25 november
 Beschermd Wonen. Per 1 januari 2022 wordt de Beschermd Wonen taak
doorgedecentraliseerd van de centrumgemeenten (in ons geval Alkmaar) naar alle
gemeenten. U krijgt hierover een toelichting, waarbij ook wordt ingegaan op de
beweging naar het Beschermd Thuis wonen.
Wanneer de toelichting op een van de genoemde onderwerpen onverhoopt niet door kan
gaan, zullen wij u daarover uiteraard zo tijdig mogelijk informeren. En wanneer de actualiteit
daartoe aanleiding geeft, zal ik op deze avonden ook over andere onderwerpen met u in
gesprek gaan of een toelichting op geven.
Voor 2021 ligt er nog geen planning. Wanneer u dat op prijs stelt, zal ik aan het eind van
2020 opnieuw agendasuggesties aan u doen.
Met vriendelijke groet,
Wethouder M. Reijven

