Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 23 februari 2015

Aanwezig

De heren R.J. Wagenaar (vz), W. Nugteren,
M.L. Reijven, G.J. Rep en de dames, J. de Boer en
G.C.I. Kager (secr.)

Verhinderd:

--

Commissie Sociaal Domein

1

Opening en vaststelling agenda

BESLUITENLIJST
Dhr. Wagenaar opent – als een van de initiatiefnemers van de commissie Sociaal Domein- de vergadering om 19.00u.
Mededelingen
Het persbericht over de instelling van de commissie
is zaterdag 21/2 geplaatst in het NHD en De Koerier heeft aanvullende vragen gesteld t.b.v. plaatsing.
De agenda wordt conform vastgesteld.

2

Aanwijzingen

Dhr. Wagenaar wordt aangewezen als voorzitter.
Dhr. Reijven wordt aangewezen als plv voorzitter
en is tevens het contactpersoon richting de griffie.
De griffier (i.c. mw. Kager) is secretaris voor de
formele bijeenkomsten; voor de informele bijeenkomsten is de commissie selfsupporting.

3

Onderwerpenkeuze

De keuze voor de onderwerpen zijn afhankelijk van
de planning. Voor 2015 wordt gedacht aan:
1. verordening participatie
2. bezuinigingen en bijbehorende risico’s 2016
3. inkoop begeleiding WMO
4. beleidsplan jeugdhulp en verordening jeugdhulp
2016
e
Voor de 1 week van maart wordt een afspraak
gemaakt met de PH en afdelingsmanager 3 D’s
voor nadere kennismaking alsmede informatieuitwisseling en afstemming over planning onderwerpen, indicatoren, monitoring etc.

4

Werkwijze / taakverdeling

T.b.v. de verdieping op onderwerpen worden de
taken als volgt verdeeld:
WMO: 1. dhr. Nugteren; 2. dhr. Wagenaar
Jeugd: 1. mw. De Boer; 2. dhr. Nugteren
Participatie: 1. dhr. Rep; 2. mw. De Boer
Het forum wordt op 10 maart 2015 geïnformeerd
over de werkwijze en werkafspraken.

5

Vergaderschema 2015

Dit hangt nauw samen met de planning op de ver-

1

schillende onderwerpen; zie ook agendapunt 3
Actie: agenderen voor de volgende vergadering.
6

Voorbereidingen regioavond

De heren Wagenaar en Reijven nemen hiervoor
nog contact op met de griffier.

7

Rondvraag

Dhr. Wagenaar zegt toe de andere commissieleden verdiepingsmateriaal toe te zenden.

8

Sluiting

De bijeenkomst sluit om 20.05 uur

Vastgesteld op 23 april 2015
De voorzitter
De griffier
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