Concept Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 5 juli 2018
Aanwezig

M.C. Bovenkerk (GL), A. van der Starre (SL), , F.J.A. Zutt
(CDA), L.C. van der Zee (HvL/D66)

Afwezig

E. Bodegraven (KL), A.E. Glas (PvdA), E. de Jong (CU),
J.D. Visser (DL)

Tevens aanwezig

M.L. Reijven (wethouder), N.A.J. Rutgers-Segers
(commissiegriffier), I. Makelaar (directeur Halte Werk,
genodigde), J. Faber (Manager Publiekszaken), M.
Brethouwer (beleidsmedewerker Sociaal Domein)
Toehoorders: H.J. Waal (PvdA), G.N. Hartog (SL)

Locatie:

WNK Personeelsdiensten

Algemeen directeur Willem van Eijk geeft een presentatie over de organisatie en
werkzaamheden van WNK Personeelsdiensten. Aansluitend vond een rondleiding plaats.
Vergadering
COMMISSIE SOCIAAL DOMEIN
1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 21:03 uur.

2.

Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen besluitenlijst
16 mei 2018

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
T.a.v. 7. Rondvraag: Mevr. Bovenkerk geeft aan dat
uitnodigingen van het Kennisplatform na de zomer
verwacht worden.

4.

Mededelingen c.a. en
ingekomen stukken

Mededelingen van wethouder Reijven:
- Er wordt gewerkt aan een nieuwe WMOverordening. Deze wordt in september voorgelegd
aan de Commissie Sociaal Domein.
- Het onderzoek naar inkomensregelingen binnen
Halte Werk wordt in september ter informatie aan
de Commissie toegezonden.
- Op sociale media is commotie ontstaan over de
tarieven van thuiszorgondersteuning in de
gemeente Heerhugowaard. De wethouder geeft aan
dat van onderbetaling geen sprake is. De tarieven
zijn contractueel vastgelegd (regionale inkoop).
Het is onduidelijk waar het IS 1Gezin1Plan in de praktijk
vandaan komt. De wethouder gaat na of dit stuk nog
besproken moet worden in de Commissie Sociaal Domein.

5.

Presentatie Halte Werk

Directeur Irene Makelaar licht de geldstromen en
(kwartaal)rapportages van Halte Werk toe.
Vragen waar de Commissie zich over kan buigen: Welke
data vinden raadsleden interessant? Hoe wenst de raad
geïnformeerd te worden door het college?
Besloten is hierover op een later moment met elkaar van
gedachten te wisselen.

6.

Sociaal Domein in de
Kadernota 2019

7.

Praktische zaken

De vragen van mevrouw Bovenkerk zijn beantwoord.
-

8.

Rondvraag

Werkwijze: nieuwe ontwikkelingen worden
inhoudelijk besproken binnen de Commissie.
Toekomst: het lijstje met uit te nodigen
personen/organisaties wordt toegevoegd onderaan
de besluitenlijst.
Per mail wordt overlegd en besloten wie wordt
benaderd voor de commissievergadering in
september.

Mevrouw Van der Zee doet navraag naar de status van het
zorgcongres van GroenLinks. Hierover wordt nogmaals
gesproken tijdens de aankomende presidiumvergadering.
Mogelijk kan hier op een later moment inhoudelijk over
gesproken worden in de Commissie Sociaal Domein.
Mevrouw Van der Zee brengt op 19 juli een bezoek aan
Horizon Zorgcentrum. Zij nodigt de commissieleden van
harte uit haar te vergezellen.

9.

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 22.10 uur.

T.z.t. uit te nodigen:
 mw Bok-Grapendaal Kamp (commissielid Landelijke Huisartsen Vereniging)
 Veldzorg
 Pleegzorg
 GGD (VeiligThuis)
 Zorgboerderij Het Vierkant (Esdege Reigersdaal)

