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AGENDAPUNTEN:
00.

AGENDA VERGADERING COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELING

01.

Opening - mededelingen - vastellen agenda
Afwezigen: de heren Tromp en Beers (ND, BB, beiden niet vervangen).
Mevrouw Jong vervangt mevouw Huijboom (CU).
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Wel wordt agendapunt 8 op verzoek
van de wethouder naar voren gehaald.

02.

Publieksrondvraag / spreekrecht
Er zijn twee insprekers:
 Mevrouw A. Kalma: over WMO. Tekst is na spreekrecht ingediend.
 Mevrouw M. Spaansen en L. Verhage van stichting de Waaier:
presentatie over gevolgen afnemende subsidie van de gemeente aan
Stg. de Waaier. Presentatie is na vergadering beschikbaar gesteld.
Dhr. Koppelaar (PvdA) vraagt of de dames van stichting De Waaier een
toelichting kunnen verstrekken op de multiplier van 4 per ingezette euro. Dit
wordt toegezegd. Benadrukt wordt dat dit de maatschappelijke waarde is. Voor
verdere informatie verwijzen de dames naar het jaarverslag van St. de Waaier.
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03.

Vaststellen besluitenlijst van de commissievergadering van 3 september
2015
De griffie heeft geen opmerkingen of amendementen ontvangen per email. De
besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

04.

Vaststellen termijnagenda Commissie MO
Geconstateerd is dat agendapunt Regio Alkmaar - Parel van Zee zowel voor de
commissievergadering van MO als SO van november staat geagendeerd. De
voorzitter licht toe dat,omdat de agenda van MO van november vol is en dit
onderwerp eerder voor SO geagendeerd stond dit agendapunt wordt
opgenomen op agenda van de commissie SO van november.
De commissie heeft geen opmerkingen bij de termijnagenda en stelt deze vast.

05

Actieve informatie vanuit het college
Wethouder van Diemen informeert de commissie over de huidige stand van
zaken productie jeugdzorg en de uitputting van de budgetten. Daarnaast doet
zij melding over de stand van zaken aanbesteding jeugdzorg 2016.

06

Raadsvoorstel Oprichting overheids nv voor de sport
De volgende wensen expliciet opnemen als voorstel van de commissie aan de
Raad:
 Aandacht hebben voor sportstimulatie;
 Bij de oprichting van de sport nv letten op de rolverdeling (eigenaar/
beheerder/ opdrachtgever);
 Zorgdragen voor een laagdrempelige toegang tot de sportvoorzieningen;
 Duidelijke communicatie over de consequenties van sport NV naar
alle betrokkenen;
 De activiteiten op het gebied van sport te integreren in de nieuwe
sport NV.
Afspraken en toezeggingen wethouder Dickhoff
De vragen die zijn ingediend inzake sporthal de Noord op grond van artikel 37
RvO zullen binnen de daarvoor gestelde termijn worden beantwoord.
Advies van de raadscommissie: door het raadsconvent laten vaststellen of de
wensen en bedenkingen goed zijn opgenomen in het raadsvoorstel. Het
raadsconvent van 7 oktober beslist op basis hiervan of het bespreekpunt of
akkoordstuk is.

07

Raadsvoorstel Aanpak ventilatiesysteem De Paperclip
Afspraken en toezeggingen wethouder van Diemen
Wethouder van Diemen geeft mondeling antwoord op de vraag van
Burgerbelang die via de griffie is gesteld over de leegstaande school aan het
Sara Bronovoland. Deze zal via het NvdD nog schriftelijk beschikbaar worden
gesteld.
Advies van de raadscommissie: bespreekstuk voor de raad.
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08

Stand van zaken huishoudelijke hulp en de toekomst
Presentatie door dhr. C. Breg (adviseur WMO).
Alle verduidelijkingsvragen zijn door wethouder Stam en dhr. Breg tijdens de
commissievergadering beantwoord.

09

Rondvraag
De heer Mertens vraagt naar aanleiding van actieve informatie van wethouder
van Diemen hoe de vermindering van de geldstromen zich verhoudt tot de af te
sluiten contracten in november. Deze vraag wordt door de wethouder
beantwoord.

10

Sluiting van de vergadering: 22.59 uur

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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