Concept Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 22 mei 2019
Aanwezig

M.C. Bovenkerk (GL), A.E. Glas (PvdA), J.G.
Hoogeboom (SL), E. de Jong (CU), L.C. van der Zee
(HvL/D66), F.J.A. Zutt (CDA)

Afwezig

E. Bodegraven (KL), J. Veldboer (VVD), J.D. Visser (DL)

Tevens aanwezig

H. Beumer (manager beleid en projecten), J. Faber
(manager Publiekszaken), M.L. Reijven (wethouder),
N.A.J. Rutgers-Segers (commissiegriffier)
Toehoorders: G.N. Hartog (SL), J.A. Hofman (VVD),
C.G.M. van Hoorn (DL), A.E. Kloosterboer (KL), K. van
der Vliet (DL)

Locatie:

De Anbouw, Dorpsstraat 610 te Noord-Scharwoude

Mw. Wienema (coördinator Netwerk Dementie NHN) heeft een presentatie geven over het
Netwerk Dementie NHN en zijn activiteiten.
Vergadering
COMMISSIE SOCIAAL DOMEIN
1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:25 uur.

2.

Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen besluitenlijst
27 maart 2019

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 4.b.: Wethouder Reijven geeft aan dat
de inventarisatie in het kader van een sociale
inclusieagenda complexer is dan gedacht en wat meer tijd
vergt. De wethouder zegt toe tijdens de volgende
commissievergadering een uitgebreidere update te geven.

4.

Mededelingen c.a. en
ingekomen stukken

Mededelingen van wethouder Reijven:
Bij Veilig Thuis nemen de wachtlijsten toe. De personele
bezetting neemt pas in de loop van het jaar toe.
Personeelswerving blijft een aandachtspunt. Het
ziekteverzuim is afgenomen t.o.v. vorig jaar.
Maandag heeft de wethouder een overleg in het kader van
de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst. De
wethouder spreekt de voorkeur uit om Veilig Thuis onder te
brengen in de Gemeenschappelijke Regeling GGD om
Veilig Thuis beter bestuurbaar te maken.
De commissie concludeert dat o.a. ingezet moet worden op
onderzoek en preventie om de problematiek bij Veilig Thuis
op de lange termijn aan te pakken.

N.a.v. ingekomen stukken:
In 2019 wordt een nieuwe Rapportage Dementie Monitor
gemeente Langedijk uitgebracht. Er wordt verbetering
verwacht t.o.v. de rapportage uit 2016.
5.

Project “We should all be
feminists”

Dit agendapunt komt te vervallen. Gepoogd wordt de
presentatie in de volgende vergadering te verzorgen.

6.

HALteWerk in relatie tot
schuldhulpverlening en
minimabeleid

Wethouder Reijven zegt toe bij de commissie terug te
komen indien er concrete plannen zijn om
schuldhulpverlening en minimabeleid weg te halen bij
HALteWerk. Naar verwachting wordt dit na 2020.

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

a. Mw. Van der Zee informeert naar het jongerenloket
van HALteWerk. De wethouder geeft aan dat de
doorontwikkeling van dit loket stroef verloopt. Hij
zegt toe de commissie op de hoogte te houden.
b. Mw. Van der Zee uit haar zorgen over de
overschrijding van het jeugdzorgbudget. Mw. Faber
geeft aan dat een aantal complexe casussen die
zwaar drukken op het budget momenteel grondig
geanalyseerd worden. Daarnaast wordt gekeken
naar en gewerkt met creatieve en pragmatische
oplossingen. Ook wordt er geïnvesteerd in de
contacten met doorverwijzers (m.n. huisartsen).
c. Wethouder Reijven brengt de bijeenkomst over
voorkomen van financieel misbruik bij ouderen op
23 mei 2019 nogmaals onder de aandacht.
De vergadering wordt gesloten om 21.29 uur.

T.z.t. uit te nodigen:
 Veldzorg (Oosterdel en Agros over een re-integratieproject) – 19 juni 2019
 Vluchtelingenwerk Langedijk
 Bibliotheek
 Horizon

