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Damoclesbeleid 2018
Voorstel:
Kennis te nemen van het voornemen van de burgemeester om:
1. het Damoclesbeleid te actualiseren en de handhaving daarop af te stemmen.
2. een naams- en administratieve wijziging aan te brengen in de huidige
beleidstukken.
In het kader van de actieve informatieplicht legt de burgemeester zijn
voornemen ter informatie voor aan het college en aan de gemeenteraad door
middel van een Raadsinformatiebrief.
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Besluit:
De bijgaande Raadsinformatiebrief te verzenden aan de gemeenteraad.
Besluit burgemeester:
De mening van het College over het Damoclesbeleid te hebben gehoord,
besluit de burgemeester om:
a. Het Damoclesbeleid uit het Drugsverkooppuntenbeleid te halen en het
Drugsverkooppuntenbeleid voortaan te duiden als ‘Coffeeshopbeleid’;
b. Het op 2 december 2013 vastgestelde Damoclesbeleid in te trekken;
c. Het ‘Damoclesbeleid 2018 gemeente Heerhugowaard’ vast te stellen;
d. Het besluit Vaststelling Damoclesbeleid 2018 te publiceren in het
Stadsnieuws;
e. De gemeenteraad te informeren via een Raadsinformatiebrief over het
Damoclesbeleid 2018.
Realisatie maatregelen jeugdhulp 2017 en vervolg in 2018
Voorstel:
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In juni 2017 is een aantal maatregelen getroffen om grip te krijgen op de
uitgaven voor specialistische jeugdhulp.
Door deze ingreep is de gemeentelijke uitvoering van de Jeugdwet inhoudelijk
en financieel beter gestuurd in de richting van de beleidsdoelen van de
gemeente. De balans is opgemaakt van de uitvoering van de maatregelen. De
resultaten stemmen tevreden. Om de raad te informeren is een raadsbrief
opgesteld waarin verslag wordt gedaan over de uitvoering en resultaten van de
maatregelen uit 2017. Zoals ook uit de recente landelijke evaluatie van de
Jeugdwet blijkt, kunnen er echter nog meer stappen worden gezet om de
jeugdhulp te transformeren. Daarom wordt in de raadsinformatiebrief ook
aangegeven welk vervolg aan de maatregelen uit 2017 zal worden gegeven en
welke nieuwe, aanvullende maatregelen dit jaar getroffen kunnen worden.
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Besluit:
De raad door middel van bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de
realisatie van de maatregelen jeugdhulp 2017 en het voorgenomen vervolg in
2018.
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VakantieFUN
Voorstel:
VakantieFUN
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Besluit:
Het college besluit:
1. Regionaal VakantieFUN activiteiten organiseren voor kinderen met een
beperking of stoornis in het GGZ– spectrum voor vier dagen per week
gedurende de eerste vier weken in de zomervakantie en een dag in de
herfstvakantie 2018.
2. De activiteit af te rekenen op basis van het aantal deelnemers per gemeente
en dit te dekken uit het budget Jeugdhulp en WMO (Zorg in Natura jeugd) tot
een maximum van €10.500 ,Ter informatie
- Toezeggingen commissies en raad 2018
- Openstaande moties 2018

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 13 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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