Uitkomsten commissie Maatschappelijke ontwikkeling
Datum:

Aanwezig:

9 november 2015
Registratienummer:
NOT15-0312
voorzitter: J. van Ling-Wanst
griffier: I. Harmsen
HOP: H. Verhagen en J.C.A. Groot
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: A. Jongenelen, J.N.P. Beers
ChristenUnie: J. Jong en A.G. Pool
Nederland Duurzaam: R.A. Marchal, R.M. Tromp
GroenLinks: M.L. Dalprà en M.D. Stojanovic
Fractie Jongejan: M. Jongejan en R. van den Berg

Afwezig:

-

Bestuurlijk:
Ambtelijk:

wethouder M.J. Stam
dhr. P. Blokzijl (beleidsadviseur dienstverlening), mevr. P. van Dooyeweerd
(juridisch medewerker maatschappelijke zaken)

AGENDAPUNTEN:
00.

AGENDA VERGADERING COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELING

01.

Opening - mededelingen - vastellen agenda
Afwezigen: er zijn geen afwezigen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

02.

Publieksrondvraag / spreekrecht
Er zijn geen insprekers.

03.

Vaststellen besluitenlijst van de commissievergadering van 1 oktober
2015
De griffie heeft geen opmerkingen of amendementen ontvangen per email. De
besluitenlijst wordt vastgesteld.

04.

Vaststellen termijnagenda Commissie MO
De commissie heeft geen opmerkingen bij de termijnagenda en stelt deze vast.
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05

Actieve informatie vanuit het college
Vooraf geen onderwerpen waarover wethouder wil spreken. Wethouder Stam
heeft een drietal punten waarover zij de commissie wil informeren. Als eerste
geeft zij een nadere toelichting op de aanbevelingen van transitiecommissie
sociaal domein. Schriftelijke toelichting van wethouder Stam op hoofdlijnen
wordt hierover beschikbaar gesteld en zal als bijlage aan deze uitkomsten aan
de commissie beschikbaar worden gesteld.
Verder geeft wethouder Stam een nadere toelichting op aanbesteding vervoer:
10 november verschijnt hierover een persbericht. Andere vervoerder uit
aanbestedingsproces gekomen. Er zal voorlopig gegund worden. Kort geding
aangespannen door huidige vervoerder. Deze maakt bezwaar tegen de wijze
waarop de procedure is gelopen.
Wethouder Stam geeft actieve informatie over huishoudelijke hulp (vervolg op
eerder gesprek met TSN over het contract). Mail ontvangen van VNG en
enquête. TSN neemt maatregelen om verlieslatende exploitatie om te buigen.
Mogelijke consequentie dienstverlening staken. Nog steeds in gesprek met
TSN, maar gevolgen nog onduidelijk. Enquête zal worden ingevuld. Wethouder
volgt de ontwikkelingen en houdt de commissie op de hoogte.

06

Presentatie met dialoog - Privacybeleid sociaal domein
Presentatie door dhr. P. Blokzijl
Dhr. Blokzijl beantwoordt de vragen die vanuit de commissie worden gesteld
naar aanleiding van de presentatie.
Afspraken en toezeggingen wethouder
-

07

Presentatie 'Buurtgericht sociaal plein'
Presentatie door mevr. P. van Dooyweerd
Mevr. Van Dooyeweerd beantwoordt de vragen die vanuit de commissie
worden gesteld naar aanleiding van de presentatie.
Afspraken en toezeggingen wethouder Stam
Wethouder Stam zegt naar aanleiding van de vragen toe de commissie
regelmatig te zullen informeren de voortgang van dit proces.

08

Rondvraag
Dhr. Koppelaar stelt een vraag/ doet een melding over het ontbreken van
vuilnisbakken in het Park van Luna aan de kant van het water. Wethouder Stam
neemt dit mee naar de verantwoordelijk wethouder.
Mevr. Valent heeft bij VJN een motie ingediend over blijverslening. Vandaag is
een persbericht verschenen dat SVN met dit product is gestart. Mevr. Valent
vraagt het college de uitwerking van de motie op te pakken.
Mevr. Van den Berg vraagt naar aanleiding van aanbesteding vervoer naar de
betrokkenheid van lokale partijen. Wethouder Stam geeft als antwoord dat de
aanbesteding regionaal is opgepakt. Bij vervoersaanbesteding is ingezet op
vervoerder die het vervoer in de hele regio kan leveren.
Dhr. Hoekstra vraagt waar mensen zich kunnen aanmelden voor
mantelzorgcompliment. Wethouder Stam geeft aan dat aanmelden kan en waar
dat kan.
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09

Sluiting
Sluiting om 21.04 uur.

10

Ter kennisname
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