Aan:

de leden en plaatsvervangende leden van de
raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling
op woensdag 14 mei 2008 om 20.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis van
Heerhugowaard.
De agenda en vergaderstukken treft u hierbij aan.
De voorzitter:

C.C. Mertens

AGENDA
08-05-01

Opening en mededelingen

08-05-02

Publieksrondvraag/Spreekrecht

08-05-03

Vaststelling notulen 2 april 2008

08-05-04

Actieve informatie vanuit het college/Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
- Traject fusie SWH: wethouder G. Baijards geeft een toelichting op het fusietraject
van de SWH. Wij verwijzen u naar de ter inzage liggende brief d.d. 20 maart 2008
van Kern8 inzake buurthuizen.
- Ontwikkelingen De Waaier: mw. R. Rademacher geeft een toelichting.

08-05-05

Opheffing Gemeenschappelijke Regeling “Muziekschool Dijk en Waard”
In aanwezigheid van wethouder R.J. Piet.
U wordt voorgesteld in te stemmen met de opheffing van de Gemeenschappelijke
Regeling “Muziekschool Dijk en Waard” per 1 juli 2008.
Technische vragen kunt u minimaal 48 uur van te voren per mail stellen aan mw. L.
Braaksma, e-mailadres: l.braaksma@heerhugowaard.nl.

08-05-06

Besteding extra middelen Programmatisch Handhaven
In aanwezigheid van wethouder J.W. de Boer.
U wordt voorgesteld om in te stemmen met de reservering van de extra middelen voor
de uitvoering van activiteiten in het kader van Hoogwaardig Handhaven.

08-05-07

Besteding extra middelen armoedebestrijding en schuldhulpverlening
In aanwezigheid van wethouder J.W. de Boer.
U wordt voorgesteld om in te stemmen met de reservering van de extra middelen voor
de verdere invoering van preventieve schuldhulpverlening.

08-05-08

Rondvraag

Ter inzage liggende stukken (B&W-nota’s):
1. De jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar onderbrengen in één organisatie
2. Continueren gemeentelijke bijdrage onderwijsbegeleiding
3. Vaststellen Lokale Beleidsregel Verordening Leerlingenvervoer Heerhugowaard
4. Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer
5. Aanbesteding “Hulp bij het Huishouden” 2008-2009
6. Kadernota brede school 2006-2012: voortgangsrapportage brede school Stad van de Zon
7. Onderzoek verzakelijking en professionalisering Artotheek
Overige ter inzage liggende stukken:
8. Brief d.d. 20 maart 2008 van Kern8 inzake buurthuizen
9. Art. 1 Bureau Discriminatiezaken: brochure Discriminatie in Noord-Holland Noord 2003-2007
10. Brief SWH d.d. 26 maart 2008 inzake huisvestingsproblematiek gezinnen met (jonge)
kinderen en de beantwoording door de gemeente d.d. 22 april 2008

