Concept Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 6 december 2018
Aanwezig

M.C. Bovenkerk (GL), A.E. Glas (PvdA), G.N. Hartog
(SL), E. de Jong (CU), J.D. Visser (DL), F.J.A. Zutt (CDA)

Afwezig

E. Bodegraven (KL), J. Veldboer (VVD), L.C. van der Zee
(HvL/D66)

Tevens aanwezig

M. Brethouwer (beleidsmedewerker Sociaal Domein), J.
Faber (manager Publiekszaken), M. Hes (coördinator
Jeugdhulp), M. Kerkhoven (coördinator Centrum voor
Jeugd en Gezin), M.L. Reijven (wethouder), N.A.J.
Rutgers-Segers (commissiegriffier)
Toehoorders: J.A. Hofman (VVD), A.E. Kloosterboer (KL),
C.T.M. Molenaar (HvL/D66), A. van der Starre (SL)

Locatie:

Gemeente Langedijk, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude

Vergadering
COMMISSIE SOCIAAL DOMEIN
1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:02 uur.

2.

Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen besluitenlijst
5 juli 2018

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
T.a.v. de toezegging bij agendapunt 4: wethouder Reijven
geeft aan dat de FNV Monitor op de lijst met ingekomen
stukken stond bij het forum van september.

4.

Mededelingen c.a. en
ingekomen stukken

Mededelingen van wethouder Reijven:
a. Gisteren is in de monitor aanpak wachtlijsten Veilig
Thuis NHN voor het eerst een afname zichtbaar in
de wachtlijsten. Dit is gerealiseerd met de inzet van
extern personeel. De Inspectie heeft er vertrouwen
in dat zaken op orde komen.
De verwachting is dat het DB de begroting voor
Veilig Thuis op 13 december vaststelt. Daarna gaat
de begroting naar de Colleges.
Alternatieven worden onderzocht. Echter, een
overstap naar een andere aanbieder is risicovol.
Er is besloten om geen gezamenlijk advies uit te brengen
over Veilig Thuis. De raad heeft een beperkte rol omdat het
een dienstverleningsovereenkomst betreft (Veilig Thuis is
géén onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling
GGD). De individuele commissieleden nemen de informatie
mee terug naar de eigen fractie.
b. Bij zowel de rechtszaak Cliëntenraad HalteWerk als

Parlan, is de gemeente in het gelijk gesteld.
c. Op 8 mei 2018 heeft de raad een besluit genomen
over de vangnetuitkering Participatiewet 2017. De
wethouder geeft aan dat de gemeente de
vangnetuitkering is misgelopen.
d. De wethouder geeft aan dat niet alle huisartsen
aanwezig waren bij het overleg tussen huisartsen
en gemeente. De wethouder zal daarom twee keer
per jaar aansluiten bij de reguliere huisartsenkring.
5.

Preventie(matrix)

Coördinator preventie mw. Kerkhoven geeft een
presentatie over preventie.
Momenteel worden alle activiteiten in beeld gebracht (de
preventiematrix) om te kijken welke inzichten dit oplevert.
Vervolgens kunnen keuzes gemaakt worden.
Wanneer de inventarisatie is afgerond, komt mw.
Kerkhoven bij de commissie terug.

6.

Jeugd- en gezinscoach
op de basisschool

Coördinator Jeugdhulp dhr. Hes licht de pilot jeugd- en
gezinscoach op de basisschool toe.
In de zomer 2019 wordt de balans opgemaakt op basis van
een (tussen- en eind)evaluatie. Vervolgens krijgt de
commissie een terugkoppeling over wat de pilot heeft
opgeleverd.

7.

Rondvraag

De vragen van mevrouw Bovenkerk over de ingekomen
stukken worden mondeling beantwoord door de wethouder.
De wethouder zegt toe het transitieplan JeugdzorgPlus,
waaraan gerefereerd wordt in het memo Aanbesteding
JeugdzorgPlus NHN, te zullen delen met de raad.

8.

Sluiting

-

De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur.

30 januari 2019: Wonen Plus Welzijn
27 februari 2019: Parlan Jeugdhulp, pleegzorg

T.z.t. uit te nodigen:
 Veldzorg
 Vluchtelingenwerk Langedijk
 Dementie (contactpersoon via mw. Bovenkerk en/of mw. Visser)

