Concept Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 19 juni 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);
E. Bodegraven (KL)

Afwezig:

J. Veldboer (VVD); J.D. Visser (DL)

Tevens aanwezig:

H. Beumer (manager Beleid & Projecten); J. Faber (manager
Publiekszaken) ; M.L. Reijven (wethouder); B. Lucassen
(secretarieel medewerker team Sociaal Domein)
Toehoorders: J.A. Hofman (VVD), S. van der Linden
(jongerenwerker WonenPlusWelzijn) en M. Kerkhoven (coördinator
preventie), dhr. G. Arkesteijn (voorzitter Stichting Veldzorg
Oosterdel)

Locatie:

Stichting Veldzorg Oosterdel/zaal Nh1816, Dorpsstraat 86
1721 BM Broek op Langedijk

De heren Arkesteijn en Van Gemeren hebben een presentatie gegeven over
ontwikkelingen bij Stichting Veldzorg en hoe hier re-integratie trajecten voor ingezet
worden.
Vergadering
Commissie Sociaal Domein
1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur.

2.

Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen
besluitenlijst
22 mei 2019

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. punt 3: inclusie agenda: terugkoppeling in
september/oktober.
Punt 4: Veilig Thuis: wachtlijst stabiliseert, er is geen
toename. 12 juli a.s. overleg met regiogemeenten over
de verdeelsleutel. Wethouder informeert raad over de
uitkomst hiervan.
Punt 7a. Jongerenloket: volgende week bestuursteam
bijeen, presentatie projectleider.
Punt 7b. financiën Jeugdzorg: is zorgelijk; geldt ook
voor Wmo en participatie. VNG en ministerie zijn in
gesprek voor een structurele invulling. O.a.
preventiematrix is een hulpmiddel, het benaderen van
huisartsen/POH GGZ of CJG-coaches plaatsen bij
huisartsen. Komend najaar wordt een bijeenkomst
georganiseerd met de huisartsen over de jeugdzorg.
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4.

5.

6.

7.

8.

Mededelingen c.a. en
ingekomen stukken

Mededelingen
- update Veilig Thuis: zie punt 3.
- N.a.v. forum 28 mei jl.: advies: Veilig Thuis betreft een
collegebevoegdheid; als commissie Sociaal Domein de
voortgang volgen. Evaluatie wordt gedeeld zodra de
uitkomst bekend is, aldus wethouder. (zie art.3 taken
en bevoegdheden commissie Sociaal Domein).
Via griffier kan klankbordgroep rekenkamer informatie
opvragen bij de Rekenkamer over onderzoek.
Focus houden op en sturen op preventie
Project ‘We should all
Jongerenwerk is op werkbezoek geweest in Zweden.
be feminists’
Daar zijn diverse instanties bezocht. Doel was om te
kijken hoe een land omgaat met de verschillen tussen
vrouw en man. Vooral weerbaarheid van vrouwen
bevorderen, waar al op jonge leeftijd aandacht voor is.
Maar ook bewustwording creëren bij mannen.
Boodschap voor de raad is om:
doelen van het jongerenwerk te stimuleren
(weerbaarheidstraining verzorgen, bewustwording
creëren; meer aanwezig zijn op scholen; meer
aandacht voor gelijkheid; meer rolmodellen inzetten).
Preventiematrix
De matrix geeft inzicht in wat het aanbod is in de
gemeente Langedijk en wat door de gemeente
gefinancierd wordt. (Wat hebben we? Wie heeft de
regie? Wat zijn de kosten?) de inzet van preventie met
als doel zo snel, zo kort, zo dichtbij als mogelijk waarbij
de mens centraal staat en maatwerk geleverd kan
worden.
Het ophalen van informatie en het maken van een
analyse voor de matrix is tijdrovend proces geweest.
De voorzitter vraagt of er meer prioriteit aan gegeven
kan worden. D.m.v. aanhaken bij een andere gemeente
bijvoorbeeld.
Dashboard HalteWerk
Klantenbestand HalteWerk neemt toe. Vanuit Langedijk
Q1 2019
is er een lichte daling vooral door uitstroom via
verhuizingen. In de regio is sprake van een toename
door de toestroom vanuit AZC’s.
Aanmeldingen schuldhulpverlening is teruggelopen van
voorheen rond de 20 aanmeldingen naar nu 2
aanmeldingen. Budget 2018 is uitgelopen door de
bijzondere bijstand; 2019 loopt nog in de pas.
- onderzoek doen naar ontwikkelingen klantenbestand
uitstroom groter dan instroom
- evaluatie minimabeleid is aangehouden omdat
evaluatie van de Langedijker passen nog niet is
afgerond.
Commissievergadering 19 september 2019
van 25 september 2019 Voorstel locatie volgend overleg: Horizon Zorgcentrum
verplaatsen
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9.

Rondvraag

10.

Sluiting

a. Dhr. Hofman constateert een toename van
onderwerpen maar dat er te weinig aandacht
voor is. Deze mening wordt door meerdere
leden gedeeld.
b. Mw. Van der Zee stelt voor om de evaluatie in
december naar voren halen. Met de commissie
Sociaal Domein worden veel onderwerpen
gedeeld. Mw. stelt voor om er een vergadering
op thema van te maken. In september de animo
hiervoor inventariseren.
c. Dhr. Arkesteijn bedankt de aanwezigen voor de
aandacht voor de presentatie van Stichting
Veldzorg en Agros. Tevens meldt hij dat
stichting Veldzorg nog vrijwilligers nodig heeft.
De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur.

T.z.t. uitnodigen:
• Vluchtelingenwerk Langedijk
• Bibliotheek
• Horizon Zorgcentrum
• Voedselbank
• B3 Sint Pancras

3

