Agenda commissie Maatschappelijke ontwikkeling
Heerhugowaard, 30 april 2015
Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling.
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering op 30 april 2015 om 21.15 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.
Mw. J. van Ling-Wanst
Voorafgaand aan de vergadering verzorgt de Provincie een presentatie over de N23
(Westfrisiaweg). Alle raads- en commissieleden zijn van harte welkom.
Aanvang: 19.30 uur.

AGENDAPUNTEN:
000.

AGENDA VERGADERING COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELING

01.

Opening - mededelingen - vastellen agenda

02.

Publieksrondvraag / spreekrecht

03.

Vaststellen besluitenlijst van de commissievergadering van 5 maart 2015

04.

Vaststellen termijnagenda Commissie MO

05

Actieve informatie vanuit het college
In aanvulling op het ter inzage liggende werkdocument Het Sociaalplein zal er
een korte presentatie worden gegeven over de ontwikkeling van Het
Sociaalplein.

06

Raadsvoorstel Kredietaanvraag realisatie Volkstuinen Heerhugowaard
Zuid
Voor het volkstuinencomplex Oosterwaard (voorheen gelegen aan de
Krusemanlaan naast het crematorium) is een vervangende locatie gevonden.
Het nieuw in te richten perceel ligt aan het einde van de Molendijk. Tegelijkertijd
wordt voorgesteld om de Molendijk beter als fietsroute geschikt te maken door
deze te verbreden. De gemeenteraad wordt gevraagd de nodige gelden
beschikbaar te stellen.
Wethouder Dickhoff is voor dit punt uitgenodigd.
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07

Motie voor meer tolerantie voor de LHBT-gemeenschap (lesbiënne, homo,
biseksueel en transgenderist)
De fractie D66 heeft het initiatief genomen om via een motie het college op te
dragen te onderzoeken hoe het in Heerhugowaard gesteld is met de
discriminatie en intolerantie ten opzichte van de LHBT-gemeenschap en of er
noodzaak is beleid te ontwikkelen om discriminatie en intolerantie in
Heerhugowaard van met name die groep tegen te gaan. De commissie wordt
gevraagd de motie te agenderen voor de komende raadsvergadering.
De heer Ter Heegde is voor dit onderwerp uitgenodigd.

07

Rondvraag

08

Sluiting

09

Ter kennisname
BW15-0049 Benchmark WMO 2013 en Monitor Sociaal Domein
E201501443 Samenvatting Benchmark WMO resultaten over 2013
E201501444 Benchmark WMO over 2013 – WMO voorzieningen
B201410987 Benchmarkt WMO 2015 (resultaten 2013)
BW15-0144 Beëindigen projectorganisatie oprichting één regionale sociale
dienst
BW15-0146 Huisvesting AZC leerlingen primair onderwijs
BW15-0146 Bijlage uitgaande brief aan Stichting Flore inzake onderwijs aan
AZC leerlingen
BW15-0165 Werkdocument Het Sociaalplein
BW15-0165 Bijlage - Werkdocument Het Sociaalplein
BW15-0168 Samenwerking regio Alkmaar
BW15-0168, Bijlage 1 memo mijlpalen
BW15-0168, Bijlage 2 regionale netwerkorganisatie
BW 15-0168 Bijlage 3, overzicht activiteiten contractmanagement
Bij15-258
Uitkomsten regioavond 4 maart 2015 over drie decentralisaties in
sociaal domein
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