Agenda commissie Maatschappelijke ontwikkeling
Heerhugowaard, 17 september 2015
Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling.
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering op 01/10/2015 om 20.30 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
NB: Om 19.00 uur begint in de raadzaal de tweede informatie- en discussiebijeenkomst (de
eerste was 2 juli jl.) voor raadsleden van Heerhugowaard en Langedijk over armoede- en
minimabeleid. De vergadering van de commissie begint daarom om 20.30 uur.

AGENDAPUNTEN:
00.

AGENDA VERGADERING COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELING

01.

Opening - mededelingen - vastellen agenda

02.

Publieksrondvraag / spreekrecht

03.

Vaststellen besluitenlijst van de commissievergadering van 3 september
2015

04.

Vaststellen termijnagenda Commissie MO

05

Actieve informatie vanuit het college

06

Raadsvoorstel Oprichting overheids nv voor de sport
Voorgesteld wordt het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnen- en
buitensportaccommodaties onder te brengen in een zgn. overheids nv.
Door de nu nog versnipperde uitvoeringstaken in één organisatievorm te
bundelen kan optimaler gewerkt worden. De gemeenteraad wordt in de
gelegenheid gesteld eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken over
het voorstel.
Wethouder Dickhoff is voor dit agendapunt uitgenodigd.

07

Raadsvoorstel Aanpak ventilatiesysteem De Paperclip
Het ventilatiesysteem in het onderwijsgedeelte (De Paperclip) van De Horst
moet ingrijpend verbeterd worden. De gemeenteraad wordt gevraagd om een
financiële bijdrage in de verbeteringskosten beschikbaar te stellen.
Wethouder Van Diemen is voor dit agendapunt uitgenodigd.
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08

Stand van zaken huishoudelijke hulp en de toekomst
(Presentatie met dialoog)
Wethouder Stam is voor dit agendapunt uitgenodigd.

09

Rondvraag

10

Sluiting

11

Ter kennisname
BW15-0391 Protocol huisbezoeken Halte Werk
Bijlage 1, Halte Werk, Protocol huisbezoeken
BW15-0400 Europese aanbesteding WMO hulpmiddelen 2016 regiogemeenten
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