AGENDA VERGADERING COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Heerhugowaard, 20 november 2008
Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de raadscommissie Maatschappelijke
Ontwikkeling.
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering op woensdag 3 december 2008 om 20.00 uur in de
trouwzaal/commissievergaderzaal van het gemeentehuis van Heerhugowaard.
De agenda en vergaderstukken treft u hierbij aan.
De voorzitter,
C.C. Mertens
AGENDAPUNTEN
08-12-01

Opening en mededelingen

08-12-02

Publieksrondvraag / spreekrecht

08-12-03

Vaststellen notulen van de commissievergadering van 5 november 2008
Bij het verslag ontvangt u ook de beantwoording van de vraag van de heer Arkeveld
met betrekking tot het beëindigen van de loonkostensubsidie ID-medewerkers.

08-12-04

Actieve informatie vanuit het college/ Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
- Visie WSW: de heer R. Geerlings geeft een presentatie over de visie op
hoofdlijnen van de (nieuwe) Wet sociale werkvoorziening in Noord-Kennemerland.
Het visiedocument is bijgevoegd.

08-12-05

“Heerhugowaard Actief”, integraal uitvoeringsprogramma “Bewegen en
overgewicht” van de nota “Dicht bij huis gezond leven”
In aanwezigheid van wethouder G. Baijards.
Het college stelt voor om in te stemmen met de voorgestelde financiering van het
uitvoeringsprogramma bewegen/overgewicht van “Dicht bij huis gezond leven”. Het
kader is eerder door de raad vastgesteld.

08-12-06

Jaarrekening 2007 en begroting 2009 De Blauwe Loper
In aanwezigheid van wethouder R.J. Piet.
Het college stelt voor om in te stemmen met de jaarrekening 2007 en begroting 2009
van De Blauwe Loper. De stukken worden volgende week nagezonden.

08-12-07

Heerhugowaard Millenniumgemeente
In aanwezigheid van wethouder R.J. Piet.
Het college stelt voor om de kadernotitie “Een wereld aan kansen” vast te stellen, een
symbolisch bedrag van €1 per inwoner beschikbaar te stellen binnen het budget van
Programma 4 en akkoord te gaan met een tijdelijke uitbreiding van de formatie.

08-12-08

Sociaal overwogen aanbesteden
Op verzoek van de PvdA wordt de brief d.d. 7 oktober 2008 van het Ministerie van
VWS inzake “Sociaal Overwogen Aanbesteden” besproken. De brief ligt in de map met

VWS inzake “Sociaal Overwogen Aanbesteden” besproken. De brief ligt in de map met
ter inzage liggende stukken.
08-12-09

Rondvraag en sluiting

Ter inzage liggende stukken:
a. B&W-nota Voordelen product Sociaal Cultureel Werk benutten voor tekort op de producten
Leerplichtzaken en Gemeenschappelijke baten en lasten van het Onderwijs
b. B&W-nota WWZ-deelproject “Versterking WonenPlus”
c. B&W-nota Integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ)
d. B&W-nota WMO budget ten behoeve van jongeren ad €10.000 besteden in 2009
e. B&W-nota Voortgang Helpende Hand (bemoeizorg)
f. B&W-nota Eenmalige uitkering huishoudens met een minimuminkomen
g. B&W-nota huisvesting scholengemeenschap Huygens College en praktijkschool De Polsstok
h. B&W-nota Aanlegplaatsen De Blauwe Loper
i. B&W-nota Beleidsgroep 0-23 jaar
j. B&W-nota Stichting Cool per 1 juli 2008 operationeel
k. B&W-nota Tarieven Stichting Binnensportaccommodaties Heerhugowaard (SBH) 2009
l. B&W-nota Jongeren Ontmoetingsplekken
m. B&W-nota Stichting Heerhugowaard voor Sri Lanka
n. B&W-nota Overeenkomst tot het verrichten van diensten psychologisch- en persoonlijkheidsonderzoek
o. B&W-nota Resultaten project “Participeren doen we samen” periode maart 2007 t/m oktober 2008
p. Evean Jeugdgezondheidszorg: brief d.d. 19 september 2008 inzake
klanttevredenheidsonderzoek
q. Brede School Heerhugowaard: programma Maand van de Brede School november 2008
r. GGD Hollands Noorden: brief d.d. 24 april 2008 inzake jeugdenquête 0-4 jaar 2007 Jong geleerd
is oud gedaan
s. Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noordhollandnoord: verslag activiteiten Kennis- en
Adviescentrum RPA-NHN 1e halfjaar 2008
t. Ministerie VWS: brief d.d. 7 oktober 2008 inzake update brochure “Sociaal overwogen
Aanbesteden” (zie agendapunt 08-12-08)

