Concept Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 6 september 2017

Aanwezig
Tevens aanwezig

Verhinderd:

Mevrouw P. Bovenkerk en de heren G.J. Rep
en W. Nugteren (voorzitter)
B. Fintelman (wethouder), G.J. de Graaf (griffier/besluitenlijst), J. Faber (afd. manager), M.
Poel (Medewerker welzijn), M. Brethouwer
(Beleidsmedewerker Sociaal Domein), J. Visser (toehoorder), K. van der Vliet (toehoorder), Hoekstra Raadslid (HHW), Boon (Cliëntenraad Halte werk), De Groen (Cliëntenraad
Halte werk)

mevrouw J. de Boer, dhr R.J. Wagenaar

Locatie: Gemeentehuis, trouwzaal

Commissie Sociaal Domein

0.

BESLUITENLIJST
Presentatie door Oosterheem
De heer Rob Hardewijn laat aan de commissie zien wat Oosterheem doet en wisselt
met de commissie van gedachten.

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda
besluitvormend
Vaststelling van de besluitenlijst
van 28 juni 2017
besluitvormend

3.

De heer Nugteren zit de vergadering voor
vanwege de afwezigheid van de heer Wagenaar die vandaag zijn 60e verjaardag viert.
De agenda wordt ongewijzigd vastgetseld.
n.a.v. Wethouder Fintelman zegt toe Voortgang aanbesteding ‘nieuwe bekostiging’ jeugd
alsnog toe te zenden.

4.

Mededelingen c.a. en ingekomen
stukken
- Vertrek wethouder Fintelman
- Vertrek commissielid Rep
vanwege benoeming tot
wethouder
- Werving nieuw commissielid

Gememoreerd wordt aan het vertrek van wethouder Fintelman. Gerard Rep is de mogelijke
opvolger van wethouder Fintelman. Op 26
september valt hierover een beslissing.
Bij vertrek van Gerard zal de raad een nieuw
lid moeten benoemen. Dit zal iemand uit de
coalitie moeten zijn. De coalitiepartijen kunnen
hierover alvast nadenken.

5.

Concept beleidskader schuldhulpverlening (Marjan Brethouwer)

Het concept beleidskader wordt in een eerste
versie besproken in de commissie. Het is een
document wat verder nog nergens aan de
orde is geweest. In een vervolgtraject zullen
ook de cliëntenraden hun reactie mogen geven en zal het stuk vervolgens aan het college
aangeboden worden om daarna naar voor
besluitvorming naar de raad te gaan. De
commissieleden zullen hun opmerkingen en
vragen op schrift stellen en toesturen naar
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Wim Nugteren. Hij verzamelt de vragen en
opmerkingen en zal deze met de desbetreffende ambtenaar bespreken.
6.

Strategische kadernotitie sociaal
domein (aangepast, Marina Poel)

De strategische Kadernotitie Sociaal komt ter
consultatie voor de tweede keer ter tafel. De
Kadernotitie staat geagendeerd voor de Forumbehandeling komende dinsdag. Per abuis
blijkt echter de oude eerste versie van deze
Kadernotitie bij de stukken van het Forum te
staan. Tevens blijkt het ook niet meer mogelijk
om eventuele opmerkingen van de leden van
de commissie Sociaal Domein te verwerken in
de tweede versie. Wethouder Fintelman zal
op 7 september overleg plegen of het stuk al
kan worden behandeld in het Forum van 12
september.
De griffier zal de communicatie hierover met
de raads- en burgerraadsleden verzorgen.

7.

Rondvraag

Bekeken wordt of de volgende vergadering op
11 oktober kan doorgaan ivm het feit dat er
ook andere vergaderingen op die avond gepland zijn.
De voorzitter spreekt aan het eind van de
avond een dankwoord aan wethouder Fintelman uit voor zijn volle en overtuigende inzet
als wethouder en specifiek op het gebied van
het Sociaal Domein.

8.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.58
uur.

T.z.t. uit te nodigen:
 mw Bok-Grapendaal (commissielid Landelijke Huisartsen Vereniging)
 Astrid Ottenheym van het programma Vroegtijdigschoolverlaten (Algemeen directeur SWV PO Noord-Kennemerland, 072 7920110,
https://swv.passendonderwijs.nl/PO2703/)
 S1-verpleegkundigen
 Veldzorg
De inhoud van het verslag tot stand gekomen met input uit bespreeknotitie van de heer
Nugteren t.b.v. de forumvergadering o p12 september.
Vastgesteld op 11 oktober 2017
De voorzitter
De griffier
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