Concept Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 27 november 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:

E. Bodegraven (KL)

Tevens aanwezig:

M.L. Reijven (wethouder); N.A.J. Rutgers-Segers
(commissiegriffier); R. Vennik (griffier)
Toehoorders: C. Broersen (CDA), G.N. Hartog (SL), C.G.M. van
Hoorn (DL), J. Schuijlenburg (D66-lid)

Locatie:

De Binding, forumzaal, Bosgroet 2 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
19 september 2019
Mededelingen c.a. en
ingekomen stukken

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Mededelingen van de wethouder:
- update Veilig Thuis:
Dit jaar zijn er 7% meer meldingen dan vorig jaar
(vanwege de invoering van de meldcode). Dit is redelijk
in lijn met de begroting.
Financieel gaat het goed met Veilig Thuis. De kosten
zijn € 200.000 lager dan begroot.
Het ziekteverzuim is gedaald, onder de 6% (was 12%).
Er zijn nog wel wachtlijsten voor monitoring en
onderzoek.
- update pilots WNK-HalteWerk:
De twee pilots Mens in Beeld en Vergroten
mogelijkheden vergunninghouders geven een positief
eerste beeld. De 3e pilot Creëren van doorzettingsmacht
geeft nog weinig resultaten.
Begin 2020 vindt de evaluatie van de pilots plaats. De
resultaten worden in februari verwacht.
- de inzet van CJG-coaches wordt uitgebreid van de
twee ‘pilotscholen’ naar alle basisscholen in de
gemeente. Twee uur per week zijn de coaches
aanwezig op de scholen om vragen van ouders en
onderwijspersoneel te beantwoorden op het gebied van
zorg, educatie en opvoeding, in het kader van preventie.
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5.

Tussentijdse evaluatie

Monitoring vindt ieder half jaar plaats.
Besproken is in hoeverre de Commissie Sociaal Domein
het in de verordening geformuleerde doel bereikt, wat
goed gaat en wat beter kan. Verschillende standpunten
en suggesties zijn de revue gepasseerd.
De griffie werkt een evaluatienotitie met mogelijke
verbetersuggesties uit op basis van hetgeen besproken.
De commissieleden denken na over relevante
onderwerpen voor de ‘jaaragenda 2020’.

7.

Rondvraag

Dhr. Schuijlenburg stelt een vraag over de wijze van
financiering van zorg en in hoeverre patiënten gehoord
worden.

8.

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 22.07 uur.

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