Agenda commissie Mens en Samenleving en Stad en Ruimte
Heerhugowaard, 2 oktober 2019
Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie M&S en S&R
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering op 15 oktober 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis van Heerhugowaard.
De agenda en vergaderstukken treft u hierbij aan.
Technische vragen graag vooraf stellen via griffie@heerhugowaard.nl
De voorzitter
F. Hoekstra
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AGENDA VERGADERING COMMISSIE MENS & SAMENLEVING EN
COMMISSIE STAD EN RUIMTE

001

Opening - mededelingen - vastellen agenda

002

Publieksrondvraag / spreekrecht

003

Vaststellen besluitenlijsten van de commissievergadering d.d. 10
september (S&R) en17 september 2017 (M&S)

004

Actieve informatie vanuit het college / Wet gemeenschappelijke
regelingen (WGR)

005

Presentatie MET
Mevrouw Kersten (directeur-bestuurder Welschap) informeert de raad over de
aanpassingen van de oorspronkelijke opdracht (2014 – 2018) in de nieuwe
opdracht per 2019. Wat is de belangrijkste verandering en hoe hebben we dit
opgepakt? Daaruit voortkomend hebben we beschikbare data van onszelf (over
de afgelopen vier jaar) gelegd naast de vrij beschikbare data. Dit heeft geleid tot
een keuze in speerpunten per team waar in 2019 en 2020 aan gewerkt wordt.
Wethouder Valent is voor dit agendapunt uitgenodigd.
(Portefeuille WMO, welzijn, beschermd wonen en ouderen)

006

Raadsvoorstel Gedragscode AVG raad en griffie
De verwerking van persoonsgevoelige informatie door of namens de
gemeenteraad moet voldoen aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Door middel van de vast te stellen gedragscode wordt
door de gemeenteraad voor wat betreft zijn eigen administratie formeel
uitvoering aan de AVG gegeven. De commissie wordt gevraagd de raad
hierover te adviseren.

007

Raadsvoorstel Raadsbegroting 2020
In deze commissievergadering is er gelegenheid voor de commissieleden om
eventueel nagekomen technische vragen over de concept-raadsbegroting te
stellen.
Wethouder Fintelman is voor dit agendapunt uitgenodigd.
(Portefeuille: Financiën)

008

Raadsinformatiebrief Uitbreiding basisschool De Helix

009

Rondvraag

010

Sluiting

