FORUM 2A
Besluitenlijst forum 2A van 25 juni 2019
Aanwezig:
Voorzitter:
College:
Ambtenaren:
Griffier:
Insprekers:

Dhr. H. de Graaf
Dhr. J. Nieuwenhuizen
Dhr. D. Lemmen
Mw. N.A.J. Rutgers-Segers
-

Aanwezi
g

Lid Forum

Hoogeboom, J.G.

X

Ruiten, G.F.

Hoorn, C.G.M. van

X

Schoutsen, M.G.C.

Iwema, E.

X

Splinter, M.A.

Boudewijn, M.S.

Jong, E. de

X

Starre, A. van der

Bovenkerkv.Oosterom, M.C.

Kamper, G.J.F

Veldboer, J.C.M.

Broersen, C.

Kleef, P.J.M. van

Verseveld, I. van

Buis, A.J.L.

Kloosterboer, A.E.

Bus, B.

Korver, T.M.

Vliet, K. van der

Eijk, S. van

Molenaar, C.T.M.

Waal, H.J.

Lid Forum

Bodegraven, E.

Aanwezi
g

X

Boer, B. de

Boer, F.H.A. de

X

Lid Forum

X

Visser, J.D.

Aanwezi
g

X

X

X

Feenstra, P.M.W.D

X

Nieuwland-Rijs, E.

Wagenaar, R.J.

X

Glas, A.E.

X

Nijman, G.J.E.

Zee, L.C. van der

X

Nugteren, W.

Zutt, F.J.A

X

Graaf, H. de

1

Hartog, G.N.

Rep, G.J.

Zuurbier, N.J.

Hoejenbos, B

Mw. Rep, P.H.

Zwart, N.

Hofman, J.A.

Ringers, P

X

X

FORUM 2A
Onderwerp
1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de
aanwezigen van harte welkom.

2.

Besluitenlijst
forumvergadering 28 mei
2019

De besluitenlijst wordt vastgesteld, met
inachtneming van de wijziging over de
aanwezigheid van dhr. Hoejenbos.

3.

Actie- en
toezeggingenlijst

Het forum stemt in met de voorgestelde wijze
van afdoening t.b.v. de raad op 9 juli 2019.

4.

Afdoening ingekomen
stukken aan de raad

Het forum stemt in met de voorgestelde wijze
van afdoening t.b.v. de raad op 9 juli 2019.

5.

Mondelinge
mededelingen vanuit de
commissie sociaal
domein

De voorzitter van de commissie Sociaal
Domein, de heer Zutt, geeft aan dat de
commissie een presentatie heeft gehad over
een arbeidsreïntegratie project van Veldzorg en
Agros, het jongerenwerkproject “We should all
be feminists” over gelijkheid van sekse in
Zweden en over de preventiematrix (een
overzicht van preventieactiviteiten). Vervolgstap
is om te kijken in hoeverre hiermee de gestelde
doelen worden bereikt.
T.a.v. Veilig Thuis adviseert de commissie de
raad om met de rekenkamer Langedijk aan te
sluiten bij het initiatief van de rekenkamer
Alkmaar om een onderzoek te verrichten naar
de doorrekening van Veilig Thuis. Daarnaast
adviseert de commissie om preventie als
belangrijk aandachtspunt in ogenschouw te
nemen.
Tot slot heeft de commissie een terugkoppeling
gehad over het dashboard HalteWerk. De
schulphulpverlening in Langedijk is sterk
gedaald. Waarom wordt nog onderzocht.
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Komt
op
Actielij
st

De volgende commissievergadering is op
donderdag 19 september 2019.
6.

Reglement van Orde
Raad en Fora 2019

Hart voor Langedijk/D66 en Kleurrijk Langedijk
overwegen een amendement in te dienen over
respectievelijk de naamgeving van de fora en de
doorlopende fora.
Op verzoek van het CDA wordt “in principe”
toegevoegd aan artikel 31 lid 3 van het RvO
(n.a.v. beantwoording technische vraag). Op
verzoek van DL wordt in artikel 19 lid 1 “hij/zij”
opgenomen.

X

De voorzitter concludeert dat het onderwerp als
bespreekstuk naar de raad van 9 juli 2019 kan.
7.

Gemeenschappelijke
regeling werkorganisatie
Langedijk en
Heerhugowaard

Artikel 30 van de GR wordt aangepast. Het
woord ‘ambtelijke’ komt te vervallen.

X

GroenLinks kondigt een motie aan. De andere
fracties worden uitgenodigd vragen en
gewenste aanvullingen/aanpassingen kenbaar
te maken voorafgaand aan de
raadsvergadering.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp als
bespreekstuk naar de raad van 9 juli 2019 kan.

8.

Rechtspositie raads- en
burgerraadsleden 2019

Dhr. Lemmen zegt toe nog terug te komen op
de wijze van openbaarmaking van declaraties
van raadsleden. Tevens zegt hij toe na te gaan
of de Verordening rechtspositie wethouders
reeds is gepubliceerd.
De fracties van KL en GL kondigen aan een
stemverklaring af te willen leggen.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp als
hamerstuk naar de raad van 9 juli 2019 kan.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur.
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