Besluitenlijst commissie Maatschappelijke ontwikkeling
NOT15-0262
Datum:
Aanwezig:

03 september 2015
voorzitter: J. van Ling-Wanst
griffier: E. Schreiner
HOP: J. Does en H. Verhagen
CDA: G. Klercq en M. Koster
VVD: V.T.A. Wanst en E.S. van der Laan
SP: C.J. Hoekstra en M.C. Ooms
D66: D.A. Gosselaar en F.G.P. Reiber
Senioren Heerhugowaard: A. Valent en J.Y.J.M. Bleeker
PvdA: J.D. Koppelaar en M. Kadioglu
Burgerbelang: J.N.P. Beers en C. Zonneveld
ChristenUnie: T. Huijboom en A.G. Pool
Nederland Duurzaam: R.A. Marchal en R.M. Tromp
GroenLinks: M.L. Dalprà en M.D. Stojanovic
Fractie Jongejan: M. Jongejan en R. van den Berg

Bestuurlijk:
Afwezig:

wethouder G.E. Oude Kotte
wethouder C.A.J. van Diemen

Nr.

Onderwerp:

Actie:

01.

Opening - mededelingen - vaststellen agenda
Voorzitter Jolanda van Ling over de dag van de democratie 12 september a.s. Voorzitter
roept iedereen op om mee te doen en aanwezig te zijn.

02.

Publieksrondvraag / spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

03.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 2 juli 2015
De griffie heeft geen opmerkingen of amendementen ontvangen per email.
- Agendapunt 4: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld m.z. de termijnagenda
- Agendapunt 6: Presentatie MET Welzijn Heerhugowaard: “De aanvankelijke scepsis of
de nieuwe aanpak zou werken blijkt ongegrond geweest te zijn”. De heer Hoekstra en de
heer Dalprà delen deze mening niet. De vermelding is te kort door de bocht.
Hierna wordt de besluitenlijst vastgesteld.

04.

Vaststellen termijnagenda cie. MO
De commissie heeft geen opmerkingen en stelt hierbij de termijnagenda vast.

05.

Actieve informatie vanuit het college
Wethouder Oude Kotte:
- Kom meedoen op 12 september, de dag van de democratie.
- Het BOT-overleg armoedebeleid is op 1 oktober met Langedijk. Dit zal plaatsvinden
voorafgaand aan de commissie van 1 oktober.
- Wat betreft een artikel in de krant: huisvesting van TAS bij de scouting is op niets
uitgelopen. Daar komt nog nadere informatie over.

Voorzitter Jolanda van Ling: het werkbezoek aan de bibliotheek vindt plaats
voorafgaande aan de commissie MO van november om 19.00 uur.
06.

Raadsvoorstel handhavingsbeleidskader Haltewerk
De SP dient nog nadere vragen in en ND heeft nog een paar aanvullende technische
vragen.
Afspraken en toezeggingen wethouder Oude Kotte:
- Als fracties de cijfers op tafel willen hebben zijn ze beschikbaar.
- Privacyprotocollen: het tijdspad voor dit onderwerp komt zo spoedig mogelijk
- Wethouder Oude Kotte overweegt misschien infographic maken van de cijfers
- De vragen van vragen GL zijn nog niet beantwoord maar deze worden z.s.m. gedaan
- Ieder half jaar kan er een periodieke terugkoppeling komen.
- Het uitvoeringsplan komt zo snel mogelijk.
- Wat betreft vier jaar voor het uitvoeringsplan; dit is misschien te lang. De wethouder
neemt dit mee terug om te onderzoeken wat hiervoor de reden is. Er is nog niet
gekeken naar de indicatoren die ook vanavond worden gepresenteerd en als die
meegenomen kunnen worden dan komt de wethouder er op terug.
- Nulmeting: mooie uitdaging en we beginnen met een nulmeting. de boodschap is
duidelijk en wordt door de wethouder meegenomen.
Advies van de raadscommissie: bespreekstuk naar de raad

07.

Raadsvoorstel stichting De Blauwe Loper, statutenwijziging en jaarstukken
Een meerderheid van de fracties is ontevreden met het feit dat de jaarrekening veel te
laat is ingediend. Dit is niet de eerste keer en de overheersende stemming is dat dit
volgend jaar beter zal moeten. Daarnaast is het voor de commissie niet helemaal
duidelijk dat de jaarstukken ter kennisname zijn. Als dit zo is, hoeft het misschien de
volgende keer niet op de raadsagenda. Dit zou het advies kunnen zijn aan het
raadsconvent.
Afspraken en toezeggingen wethouder Oude Kotte (namens wethouder Van Diemen)

- Wethouder Van Diemen is hard aan het werk om alles goed te laten verlopen en
benadrukt het gezamenlijk belang.

- Wat betreft de cijfers en de financiën: daar zijn harde woorden over gesproken,

-

daarnaast waren de cijfers te laat voor het besluitvormingstraject. Wel is van belang om
op te merken dat enige vorm van sturing en invloed lastiger is, want de stukken zijn ter
kennisgeving.
Wethouder Oude Kotte geeft het ongenoegen van de commissie mee aan de
wethouder Van Diemen.

Advies raadscommissie: tot nader order als akkoordstuk op de raadsagenda.
08.

Terugkoppeling effectindicatoren sociaal domein door voorbereidingscommissie
Raadslid Eltjo van der Laan licht het verhaal toe.
Er wordt een discussie gevoerd of er een tevredenheidsindicator moet komen. Daarnaast
is het niet voor alle commissieleden duidelijk hoe je handig kan meten als er minder

indicatoren zijn. Ook vragen diverse fracties zich af of alle onderliggende indicatoren
straks ook nog gemeten worden. Daarnaast moeten de onderliggende cijfers beschikbaar
blijven voor de gemeenteraad.
09.

Rondvraag
GL en SH hebben in eerste instantie vragen voor de rondvraag. Bij nader inzien worden
deze schriftelijk gesteld of in een BOT overleg.

