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Notulist(e)

E.A. Schreiner

Nr.
01.

Onderwerp:
Opening - mededelingen - vaststellen agenda
De voorzitter staat stil bij de slachtoffers van de terroristische aanslag
op Charlie Hebdo in Parijs en last een minuut stilte in.
Afwezig:
Mw. Huijboom en dhr. Hanna van de ChristenUnie, zij worden
vervangen door mw. Visser en mw. Jong. Dhr. Beers van
Burgerbelang wordt vervangen door dhr. Zonneveld

02

Insprekers/ publieksrondvraag:
Mw. Kalma-Lok komt inspreken over de positie van chronisch zieken.
Zie bijlage.

.
03.

Besluitenlijst vorige commissievergadering 4 december 2014
- dhr. R. Marchal was aanwezig en dhr. F. J. Marchal van
Nederland Duurzaam afwezig.
- In notulen van de vorige keer stond niet dat dhr. Hanna
afwezig was.
- Dhr. Bleeker geeft aan dat de toezegging van dhr. Oude Kotte
op pagina 2 onder het zesde streepje niet volledig is. Het
uitvoeringsplan zal 2 keer per 4 jaar worden geëvalueerd.
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Nr.
04

Onderwerp:
Actie
Vaststellen termijnagenda commissie MO
- De Senioren Heerhugowaard geven aan dat er is toegezegd
dat er een armoedebeleid discussie zou plaatsvinden. Dit is in
het BOT overleg toegezegd. Mw. Stam zal dit navragen aan
dhr. Oude Kotte.
- Tevens dient het regionaal actieplan duurzaamheid verplaatst
te worden naar de termijnagenda stadsontwikkeling.

05

Actieve informatie vanuit het college
Wethouder Stam: Naar aanleiding van de brieven aan clienten met
betrekking tot jeugdzorg: er waren eerder weinig brieven gestuurd
door een probleem met de applicatie. Op dit moment zijn er 600
brieven gestuurd dus we zijn op de goede weg. Een aantal brieven
zijn nog niet gestuurd dit in verband met het woonplaatsbeginsel. Dit
wordt nog uitgezocht.

06

Presentatie over het Sociaal Plein en de stand van zaken rondom
de drie decentralisaties.
Deze presentatie wordt gegeven door Friedel Nijman, Gerrit Visser en
Marcel van Lochum. Dit betreft een informerende presentatie en
wordt nagezonden aan de raadsleden en toegevoegd aan de
agendastukken.
20.25 uur wifi ligt eruit
Wethouder Stam licht toe dat er een bestuurlijke conferentie van de
regio Alkmaar plaatsvindt op 16 januari en dat de commissie daar
over wordt terug gekoppeld.
Tevens komt er op 20 januari komt weer een BOT- overleg over het
integraal beleidsplan sociaal domein.

07

Rondvraag:
Er volgt een ronde van complimenten over de gegeven presentatie.
-

-

Dhr Ooms van de SP: De SP wil terugkomen op het artikel in
het NHD ( 20 dec. 2014) over het sanctiebeleid van de sociale
dienst. De SP zal dit voorbereiden voor de volgende
commissie
Dhr. Hoekstra van de SP vraagt zich af of er geen plaats is
voor de mensen van Welschap in het gemeentehuis. Want het
is nu wel erg koud buiten.
Mw. Valent van de Senioren spreekt de wens uit dat 20
januari meer wordt ingegaan op casuïstiek.

Afsluiting:
Om 21.48 wordt de vergadering gesloten.

