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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De samenvatting van de raadsinformatiebijeenkomst van 19 januari jl. over de invulling uitvoering
wettelijke taken in het sociaal domein.
Inleiding
Op 19 januari heeft er een raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden met beide
gemeenteraden. Deze bijeenkomst is georganiseerd om te peilen welke richting de
werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard op zou moeten ten aanzien van de invulling
uitvoering wettelijke kaders in het sociaal domein. Tevens is deze verkenning onderdeel van de
beweging om de transformatie van het sociaal domein voor zowel Langedijk als Heerhugowaard,
in opmaat naar de nieuwe gemeente Dijk en Waard, een extra zet te geven. In deze
informatiebrief reflecteren wij op de uitkomsten van de bijeenkomst.
Kernboodschap
Aan de hand van een korte presentatie zijn de contouren besproken van het vraagstuk waar wij
nu voor staan: hoe gaan wij als gemeenten om met de financiële tekorten op het sociaal domein
in relatie tot de mate van ondersteuning die wij inwoners bieden? Wat zijn onze wettelijke taken
en welke ruimte geven wij aan de (praktische) invulling? Draagt het grote aanbod qua
zorgaanbieders bij aan de keuzevrijheid van cliënten of kunnen we die vrijheid op een andere
manier ook garanderen? Mogen ontwikkelingen in het fysiek domein beperkt worden om de
kostenstijging in het sociaal domein op te vangen?
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Nadat de stellingen bekend werden gemaakt in het plenaire gedeelte van de bijeenkomst, zijn de
raadsleden in groepjes uiteengegaan in breakout rooms om daarover verder de discussie te
voeren. We hebben de bijeenkomst afgesloten met het verzoek om de stellingen te prioriteren.
Waar zou u op het eerste gezicht meer aandacht aan besteden? In bijlage 1 vindt u een
samenvatting per stelling om een beeld te krijgen van hetgeen er besproken is.
Vervolg
De uitkomsten van deze raadsbijeenkomst worden meegenomen in het verder opstellen van de
visie en kaders sociaal domein voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard in het eerste en tweede
kwartaal 2021. Daarnaast speelt het proces naar de zero based begroting. De input van deze
avond kan hiervoor inbreng zijn.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

M.J. Diependaal

A.B. Blase

Bijlage 1: Samenvatting raadsinformatiebijeenkomst 19 januari 2021
Bijlage 2: Powerpoint raadsinformatiebijeenkomst 19 januari 2021

