Agenda commissie Maatschappelijke ontwikkeling
Heerhugowaard, 1 september 2015
Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling.
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering op 03/09/2015 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-Wanst
Om 19.00 uur brengt de commissie een bezoek aan COOL. De directeur mevrouw
E. Middelhof wil graag de s.v.z. toelichten en een rondleiding achter de schermen geven.
Welkom zijn alle geïnteresseerde raads- en commissieleden. Wanneer u van deze
gelegenheid gebruik wilt maken kunt u dat kenbaar maken bij de griffie
griffie@heerhugowaard.nl

AGENDAPUNTEN:
000.

AGENDA VERGADERING COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELING

01.

Opening - mededelingen - vastellen agenda

02.

Publieksrondvraag / spreekrecht

03.

Vaststellen besluitenlijst van de commissievergadering van 2 juli 2015

04.

Vaststellen termijnagenda commissie MO

05

Actieve informatie vanuit het college

06

Handhavingsbeleidskader Halte Werk
De gemeenteraad heeft regels gesteld voor de bestrijding van misbruik en
oneigenlijk gebruik van bijstandsuitkeringen. Voor de uitvoering van die regels
wordt de gemeenteraad voorgesteld een handhavingskader vast te stellen.
Wethouder Oude Kotte is voor dit agendapunt uitgenodigd.

07

Stichting De Blauwe Loper: statutenwijziging en jaarstukken
In Stichting De Blauwe Loper werken diverse schoolbesturen samen. Vanwege
naamsveranderingen van enkele basisscholen is een aanpassing van de
statuten noodzakelijk. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te
stemmen. Wethouder Van Diemen is voor dit agendapunt uitgenodigd, maar
kan niet aanwezig zijn en wordt vervangen door wethouder Oude Kotte.
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08

Terugkoppeling effectindicatoren sociaal domein door
voorbereidingscommissie
In het raadsconvent van 3 februari jl. is besloten dat in de begroting 2017
nieuwe effectindicatoren worden ingevoerd. Hiervoor is een commissie
gevormd om deze indicatoren voor te bereiden. De afgelopen maanden heeft
de commissie gewerkt aan de effectindicatoren sociaal domein. Door de heer E.
van der Laan en mevrouw G. Klercq (beiden lid van de
voorbereidingscommissie) zal een korte toelichting worden gegeven op het
gelopen proces en de stand van zaken.

09

Rondvraag

10

Sluiting

11

Ter kennisname
BW15-0298 Samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst regionale
netwerkorganisatie Jeugdhulp, Wmo en Beschermd wonen
BW15-0298 Bijlage A Samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst
BW15-0298 Bijlage A.1. Kostenverdeling
BW15-0298 Bijlage A.2. Budgethoudersregeling gemeente Langedijk
BW15-0298 Bijlage A.3. Verantwoordelijkheden en rollen
BW15-0298 Bijlage B, Persbericht
BW15-0298 Bijlage C, Mandaatbesluit budgethouderschap
BW15-0314 AB vergadering GGD Holland Noorden 2 juli 2015
BW15-0314 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016
BW15-0314 Bijlage Bundel Stukken t.b.v AB GGD Hollands noorden 02072015
BW15-0314 Bijlage Brief van OR GGD Hollands Noorden aan gemeenten
BW15-0314 Bijlage Factsheet JGZ op VO
BW15-0324 Niet toepassen kostendelersnorm bij draagkrachtberekening
bijzondere bijstand
BW15-0324 Bijlage 1 Rekenvoorbeelden
BW15-0324 Bijlage 2 Wijzigingsbesluit beleid Bijzondere Bistand
BW15-0324 Bijlage 3, Advies CHR i.o.
BW15-0332 Opnieuw aanwijzen toezichthouders in verband met wijziging
werkgever
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