Concept Besluitenlijst Commissie Sociaal Domein 21-04-2021
Locatie: video-overleg via ZOOM
Aanwezig:
M.C. Bovenkerk (GL); J.A. Hofman (VVD); J.G. Hoogeboom (SD&W);
E. de Jong (CU); C. van Hoorn (LD&W); A.E. Glas (PvdA).
Toehoorder:

L van der Zee

Bestuurlijk/Ambtelijk: M. Reijven (portefeuillehouder) en K. Verhage(AO/jeugd)
Voorzitter: G.J. Rep
Commissiegriffier: R. Vennik
Vergadering
COMMISSIE SOCIAAL DOMEIN
1.

Opening
Dhr. Rep voelt zich vereerd dat hij het overleg mag voorzitten. Kijkt uit naar een paar
mooie maanden met inhoudelijk bijdragen en hopelijk ook weer werkbezoeken.

2.

Vaststellen agenda
Agendapunt 6 wordt naar voren gehaald
Conform

3.

Vaststellen besluitenlijst 27 januari 2021
N.a.v.: dhr. Hofman heeft opzet Cie. SD LD ingebracht in werkgroep werkwijze raad.
Zodra het kan sluiten de werkgroepleden uit HHW aan bij een komend overleg.
Besluitenlijst verder conform.

4.

Mededelingen c.a. en ingekomen stukken
Mededelingen
- Wethouder Reijven meldt dat door corona het proces rond visie Sociaal Domein
vertraging heeft opgelopen;
- SVZ vorming “Sociale Onderneming Alkmaar”
Drie issues: financiële budgetten, governance en positionering
beleidsambtenaren.
Planning: eind mei presentatie.
N.a.v. vraag dhr. Rep: BUCH-gemeenten zijn ook positief
Ingekomen stukken
- Geen

5.

Terugblik PBA jeugdzorg d.d. 13 april 2021
Nuttige bijeenkomst. Vertrouwen in visie. Men is benieuwd naar concept.
Rol raad is lastig door regionale opschaling.
De komende tijd zijn er nog de nodige bijeenkomsten die van belang zijn met oog op
besluitvorming in september 2021. Daar kunnen de raadsleden input leveren.
Raad Langedijk is op de bijeenkomsten kwantitatief en kwalitatief goed aanwezig en
toont daarmee ook betrokkenheid.

6.

Preventiematrix
Mw. Verhage neemt de leden mee in de activiteiten aan de hand van een presentatie.
Deze presentatie is toegevoegd aan de GO-app.
De in matrix opgenomen activiteiten zijn hulpmiddelen en kunnen dien als
afwegingskader bij nieuwe aanvragen.
Kern is het “voorliggend veld” met daarbij b.v. een voorkeur voor buurtgezinnen i.p.v.
professionele hulp; vraag gestuurd en gericht op continuïteit.
Het aanbod is breed, dit n.a.v. een vraag van dhr. Glas. Men kan meerdere sporen
bewandelen. Laagdrempeligheid staat voorop. De schoolomgeving neemt hier een
belangrijke plaats in. Dhr. Rep vraagt of sportverenigingen ook een rol kunnen
vervullen. Dit is wellicht mogelijk als onderdeel van preventienetwerken.
De gemeente stuurt primair op proces en resultaat.
Verschillen in werkwijzen tussen LD en HHW zullen geharmoniseerd worden.

7.

Dashbord WMO Q4
Wethouder Reijven verzorgt een presentatie. De leden stellen informatieve vragen.
De presentatie wordt z.s.m. toegevoegd aan de GO-app

8.

Rapport Halte Werk jaar 2020
Wethouder Reijven verzorgt een presentatie.
De leden stellen informatieve vragen.
De presentatie wordt z.s.m. toegevoegd aan de GO-app.
Voorzitter en leden zijn content met de vanavond gedeelde informatie.

9.

Rondvraag
Geen

10.

Sluiting
De voorzitter sluit om 21.45u de vergadering.

