Agenda commissie Maatschappelijke ontwikkeling
Heerhugowaard, 27 mei 2015
Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling.
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering op 11/06/2015 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
J. van Ling.

AGENDAPUNTEN:
000.

AGENDA VERGADERING COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELING

01.

Opening - mededelingen - vastellen agenda

02.

Publieksrondvraag / spreekrecht

03.

Vaststellen besluitenlijst van de commissievergadering van 30 april 2015

04.

Vaststellen termijnagenda Commissie MO

05

Actieve informatie vanuit het college
 Stand van zaken PGB.
 Visie cliëntenondersteuning

06

Raadsvoorstel Financiële jaarstukken 2014, 2015, en 2016 Recreatieschap
Geestmerambacht
Heerhugowaard is deelnemer in het recreatieschap Geestmerambacht. De
gemeenteraad heeft daarom de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de
financiële stukken van het recreatieschap.
Uw advies wordt gevraagd. Wethouder Dickhoff is voor dit agendapunt
uitgenodigd.

07

Raadsvoorstel Oprichten Cooperatie Support centrum GGD
De GGD Noord-Holland Noord wil samen met de RDOG Hollands Midden
(GGD organisatie regio Zuid-Holland Noord) een coöperatie oprichten die de
automatisering voor beide organisaties inkoopt, ontwikkelt en onderhoudt.
Omdat Heerhugowaard deelnemer is in de GGD heeft de gemeenteraad de
mogelijkheid om zijn wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.
Uw advies wordt gevraagd. Wethouder Van Diemen is voor dit agendapunt
uitgenodigd.
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08

Raadsvoorstel Zienswijze GGD Begroting 2016, gewijzigde begroting
2015, Jaarstukken 2014 en huisvestingskosten.
Heerhugowaard is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling GGD. De
gemeenteraad heeft daarom de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de
financiële stukken van de GGD.
Uw advies wordt gevraagd. Wethouder Van Diemen is voor dit agendapunt
uitgenodigd.

09

a. Raadsvoorstel Vaststelling verordening cliëntenparticipatie,
aanpassing Verordening CAR en huishoudelijk reglement
b. Commissievoorstel Cliëntenparticipatie
Omdat Heerhugowaard nu samenwerkt met Alkmaar en Langedijk in Halte
Werk, moeten de verordeningen die de zeggenschap van de belanghebbenden
regelen aangepast worden. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze
aangepaste verordeningen vast te stellen.
Op initiatief van de ChristenUnie wordt de discussie hierover in de commissie
gevoerd aan de hand van door haar aangedragen vragen.
Uw advies wordt gevraagd. Wethouder Stam is voor dit agendapunt
uitgenodigd.

10

Raadsvoorstel Vaststellen ontwerpbegroting 2015 en 2016 van Halte Werk
Halte Werk is sinds 1 januari van dit jaar de nieuwe sociale dienst voor
Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. De gemeenteraad heeft de
mogelijkheid om zienswijzen te geven op de begroting 2015 en 2016 van Halte
Werk.
Uw advies wordt gevraagd. Wethouder Oude Kotte is voor dit agendapunt
uitgenodigd.

11

Raadsvoorstel Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Halte
Werk
Halte Werk is de sociale dienst voor Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. De
gemeenten Graft-De Rijp en Schermer zijn sinds 1 januari van dit jaar
samengevoegd met Alkmaar. Deze wijziging moet verwerkt worden in de
gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te
stemmen met die aanpassing.
.

12

Raadsvoorstel Concept Begroting WNK 2016
De werkvoorziening Noord-Kennemerland is een door diverse gemeenten
opgezet bedrijf dat gericht is op het zoveel mogelijk mensen (weer) naar de
arbeidsmarkt brengen. De gemeente Heerhugowaard is een van die
gemeenten. De gemeenteraad heeft daarom de mogelijkheid om zienswijzen in
te dienen op de financiële stukken van het WNK.
Uw advies wordt gevraagd. Wethouder Oude Kotte is voor dit agendapunt
uitgenodigd

13

Raadsvoorstel Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling:
Werkvoorziening Noord Kennemerland
De werkvoorziening Noord-Kennemerland is een door diverse gemeenten
opgezet bedrijf dat gericht is op het zoveel mogelijk mensen (weer) naar de
arbeidsmarkt brengen. De gemeente Heerhugowaard is een van die
gemeenten. De gemeenteraad heeft daarom de mogelijkheid om zienswijzen in
te dienen op de financiële stukken van het WNK.
Uw advies wordt gevraagd. Wethouder Oude Kotte is voor dit agendapunt
uitgenodigd.
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14

Rondvraag

15
16

Sluiting
Ter kennisname
B201503946 Toezending definitief trapport kwaliteit voor- en vroegschoolse
educatie (vve)
Bij1503189 Rapport van bevindingen kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse
educatie in 2014 in de Gemeente Heerhugowaard
BW15-0189 Bovenregionale samenwerking inkoop jeugdhulp
Bij15-269
Bovenregionale samenwerking inkoop jeugdhulp
Bijlage: Brief aan VWS
E201514042 Koopkracht vermindering chronisch zieken en/of gehandicapten
E201514603 Meer tolerantie voor de LHBT-gemeenschap (lesbienne, homo,
biseksueel en transgenderist) in Heerhugowaard
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