Concept Besluitenlijst Commissie Sociaal Domein 27-01-2021
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).

Bestuurlijk/Ambtelijk: M. Reijven (portefeuillehouder);
Voorzitter:
Griffier:

F.J.A. Zutt,
R. Vennik

Vergadering
COMMISSIE SOCIAAL DOMEIN
1.

Opening
Het is de laatste vergadering van dhr Zutt als lid en voorzitter. Dhr. Rep neemt zijn
plaatst in de commissie over.
Mw. Bovenkerk heeft per e-mail nog enkele bespreekpunten opgevoerd. Deze
worden als volgt behandeld:
- Planning 2021 bij mededelingen
- Aanbevelingen GGD en visie ontwikkeltraject Sociaal Domein bij agendapunt 8
- Verder zou mw. Bovenkerk nog even stil willen staan bij het openbare karkater
van deze commissie nu er via ZOOM vergaderd wordt. Dit kan terugkomen bij de
rondvraag.

2.

Vaststellen agenda
Conform

3.

Vaststellen besluitenlijst 25 november 2020
In het verslag wordt een keer per abuis gesproken over mw. Bodegraven i.p.v. mw.
Bovenkerk. Dit wordt gecorrigeerd in het vastgestelde verslag.
N.a.v.: de eerder toegezegde reactie op het SCP-rapport over de decentralisaties
komt er niet. Dit betrof de vertaling naar Langedijk. Het rapport dient primair
beschouwd te worden als een totaal overzicht. Het ontbreekt ook aan de menskracht
en middelen gelet op de prioriteiten.

4.

Mededelingen c.a. en ingekomen stukken
Mededelingen
- Perspectief 2021 (wethouder Reijven) komt terug bij de agendapunten 5 t/m 7. Er
komt geen specifiek termijnagenda zoals vorig jaar mede door de aanstaande
herindeling per 1 januari 2022 en het proces richting de secundaire begroting.
Een aantal thema’s staan bovendien al op de rol als PBA of via het forum:
 Visie op Sociaal Domein op 16/3 als vervolg op bijeenkomst op 19/1;
 Gebiedsteams in samenhang met omgekeerde toets;
 Minimabeleid
Ingekomen stukken
- Geen

5.

Dashboard HalteWerk Q3 2020
Wethouder Reijven licht er enkele relevante aspecten uit.

Zegt de commissie toe de relevante cijfers te verstrekken van Alkmaar en
Heerhugowaard, dit om LD met deze gemeenten te kunnen vergelijken.
Mw Bovenkerk mist de paginanummering.
Zij wordt door wethouder Reijven uitgenodigd om een afspraak te maken en via die
vorm haar aanvullende/verdiepende vragen te bespreken.
6.

Inkoop jeugdhulp (wethouder Reijven)
Er gaan de nodige trajecten lopen of deze lopen al:
 Visie ontwikkeling bedrijf
 Ambulante zorg
 Jeugdzorg +
 Integrale crisisdienst
Belangrijk element is de discussie over de looptijd. Tot op heden was er sprake van
een periode van twee jaar met een optie om steeds met 2 jaar te verlengen. Met oog
op kwaliteit en continuïteit wil men toe naar looptijden van zeven jaar.
Dit roept bij enkele commissieleden wel vragen op: is 7 jaar niet erg lang; kan je er
wel tussentijds van af als de kwaliteit te kort schiet? Vraagt dat niet om frequentere
evaluaties? De wethouder bevestigt dat dit aandachtspunten zijn bij de verdere
gedachtenvorming
Elementen komen ook aan bod op 3 februari tijdens de regio-avond.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe transformatie-agenda.
GR zal op het onderdeel Veilig Thuis op een aantal punten gewijzigd worden.
Voor bovengenoemde punten geldt dat waar nodig en relevant commissie en/of
forum en/of raad in positie gebracht worden op het moment dat
informatievoorziening of kaderstelling aan de orde is.
De pfh, bestuursadviseur en griffie zullen samen zoeken naar een vorm om overzicht
te creëren waar het de verschillende ontwikkelingen en activiteiten betreft, ook in de
tijd.
Dit is voor commissie en raad van belang, mede met oog op de inhoudelijke
verdieping.

7.

Voortgang ontwikkeling participatiebedrijf (wethouder Reijven)
Door de drie directeuren wordt de toekomst van de organisatie uitgewerkt.
Planning is nu om volgende week een memo met de s.v.z. richting raad te sturen.
Streven is medio april de raden te betrekken, vervolgens voor de zomer het
bedrijfsplan gereed te hebben en na de zomer is dan besluitvorming in colleges en
raden voorzien.
Ook hier kan een tijdpad zorgen voor overzicht.

8.

Bewaking toezeggingen commissie (cielid mw. Bovenkerk)
Mw. Bovenkerk heeft per e-mail nog enkele punten ingebracht:
 De commissie Sociaal Domein zal de opvolging van de aanbevelingen van
Rekenkamer onderzoek GGD monitoren en de raad daarover adviseren waar
nodig ( besluitenlijst 28 oktober 2020).
 Bij de uitnodiging van " begrenzing wettelijke taken Sociaal Domein op 19 januari

2021" wordt het visie ontwikkeltraject voor het Sociaal Domein genoemd. Eind
januari 2021 of begin februari 2021 wil men met de raad in gesprek over de
ontwikkeling van de visie en de leidende principes voor Dijk en Waard .Het lijkt
mw. Bovenkerk zinnig om deze visie ook op de agenda van de commissie Sociaal
Domein te zetten en hierover nadere toelichting te vernemen van de wethouder.

De commissie vindt het belangrijk om grip te houden op zaken maar denkt dat dit via
een PM-lijstje kan lopen.
De meeste leden hebben geen behoefte aan verdere of onnodige formalisering
omdat dit niet past bij het informele karkater van de commissie. Dit betekent dat
aspecten uit het RvO van de Raad of de Verordening op de Fora niet voor deze
commissie gelden.
9.

Voorzitterschap commissie
Dhr. Rep heeft zich als enige kandidaat gesteld en wordt met commissie-brede
instemming aangewezen.
Gelet op het informele karkater wordt een suggestie vanuit de commissie om met een
externe voorzitter te werken niet overgenomen.

10.

Rondvraag
Het al dan niet doorzetten van een commissie Sociaal Domein in de nieuwe
gemeente wordt door dhr Hofman mee genomen naar de werkgroep “Werkwijze
Raad”. Dit n.a.v. een vraag van mw. van Hoorn.
De overige leden hebben geen rondvraag doch gebruiken dit moment om dhr. Zutt te
danken en te complimenteren voor de wijze waarop hij zijn rol vervuld heeft binnen
de commissie.
Dhr Reijven spreekt zijn waardering uit voor de inbreng en royale vertegenwoordiging
vanuit LD tijdens de PBA Sociaal Domein op 19 januari jl.

11.

Sluiting
Dhr. Zutt vindt het in zekere zin jammer dat dit zijn laatste vergadering is. Heeft het
plezier gedaan en dankt de leden voor de prettige samenwerking.
Hij sluit om 21:05u de vergadering.

PM
- Follow up GGD (griffie)
- Fase 2 preventiematrix (pfh)
- Hoofdlijnen overzicht te verwachten activiteiten (inkoop, visieontwikkeling Sociaal
Domein, participatiebedrijf , transformatieagenda, wijziging GR -VT, gebiedsteams) (pfh,
BA, griffie)
- Streamen vergadering
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