Vergadering Commissie Sociaal Domein 19-09-2019
Locatie:
Horizon Zorgcentrum
Boeier 2
1721 GA Broek op Langedijk
Aanvang 20.00 uur
Voorzitter: F.J.A. Zutt, Griffier: N.A.J. Rutgers-Segers

Presentatie over Horizon Zorgcentrum door de teamleider facilitaire dienst en de
wijkverpleegkundige.
Vergadering
COMMISSIE SOCIAAL DOMEIN
1.

Opening om 19.50 uur

2.

Vaststellen agenda
Besluitvormend

3.

Vaststellen besluitenlijst 19 juni 2019
Besluitvormend

4.

Mededelingen c.a. en ingekomen stukken
Mededelingen
- Update over Veilig Thuis door de wethouder
- …
Ingekomen stukken met bijlagen
- Raadsmemo d.d. 22 juli 2019, PvA pilots HtW-WNK(incl. bijlagen)
- Raadsmemo d.d. 22 augustus 2019, evaluatie minimabeleid 2018 (incl
bijlagen)
- Uitnodiging Actualiteitencollege: Helpen praatjes dure hulp voorkomen?
Dinsdag 24 september, Inholland Haarlem
https://kennisplatformsdnh.nl/bijeenkomsten/1420825.aspx
- Dashboard WMO & Jeugd (t.k.)
- Pilot Nu niet zwanger(t.k.)
- Werkervaringsplekken Oosterdelgebied(t.k.)

5.

Plan eenzaamheid

6.

Voorbereiding tussentijdse evaluatie, eerste gedachtewisseling
Ter voorbereiding wordt u gevraagd om onderstaande tekst door te nemen en na te
denken over vier vragen. Als vertrekpunt zijn de relevante artikelen uit de
Verordening opgenomen.
“Artikel 2. Doel

De commissie richt zich op het vóórdenken, nadenken, regievoeren, het informatieen communicatieproces rond het Sociaal Domein teneinde de raad in staat te stellen
de politieke discussie met elkaar aan te gaan.
Artikel 3. Taken (en bevoegdheden)
1.
De commissie Sociaal Domein heeft als aandachtsgebied de beheersing
van de risico’s die samenhangen met de vormgeving en borging van het
sociaal domein ter voorbereiding op de kaderstellende en controlerende
verantwoordelijkheid van de raad.
2.
Onder de in het eerste lid genoemde activiteiten wordt in ieder geval
begrepen:
a.
afstemmingoverleg met de portefeuillehouder over de verschillende
trajecten die binnen het Sociaal Domein doorlopen (moeten)
worden;
b.
risico’s in kaart brengen op het gebied van communicatie ten
aanzien van verschillen met andere gemeenten;
c.
risico’s op het gebied van toegang, bedrijfsvoering en
verantwoording (gaat het om kwaliteit of kwantiteit);
d.
risico’s gericht op de Inkoop (af- of opschaling naar aanleiding van
feitelijk gebruik);
e.
risico’s ten aanzien van kanteling van de zorg;
f.
informeren en adviseren van de gemeenteraad over genoemde
taken.
3.
De commissie heeft geen directe opdrachtgevende rol naar de
gemeentelijke organisatie en externen.”
Vragen:
1.
2.
3.
4.

In hoeverre wordt het doel bereikt?
Wat gaat goed?
Wat kan beter?
Is de huidige werkwijze nog steeds het juiste middel om het vastgestelde
doel te bereiken?

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

