Besluitenlijst commissie Maatschappelijke ontwikkeling
NOT15-0355
Datum:

3 december 2015

Aanwezig: voorzitter: N. Kevek
griffier: E.A.Schreiner
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
Burgerbelang: A. Jongenelen, C. Zonneveld
ChristenUnie: J.M. Jong-Kalverboer en A.G. Pool
Nederland Duurzaam: R.A. Marchal, R.Vreeburg
GroenLinks: M.L. Dalprà en R.Schoemaker
Fractie Jongejan: M. Jongejan en R. van den Berg
Afwezig: PvdA: M. Kadioglu en J.S.L. van Ling ( voorzitter)
Bestuurlijk: Wethouder van Diemen (D66), Wethouder Oude Kotte (CDA), Wethouder Stam
(VVD)
Ambtelijk: B. Roeleveld, C. Mijnster, C.Breg

Nr.

Onderwerp:

Actie:

Agendapunten
01. Opening - mededelingen - vaststellen agenda
Agendapunt 8 (Raadsvoorstel Zendtijdtoewijzing aan Stichting Heerhugowaard A Life;
representativiteit programmabeleidbepalend orgaan (PBO)) en agendapunt 10 zijn van de
agenda afgehaald.
02. Publieksrondvraag / spreekrecht
- Mw. Scheerman van Heerhugowaard a Life spreekt in over de actuele situatie. Toespraak
wordt toegezonden
- Dhr. Huisman van stichting Mee, toespraak wordt toegezonden.
03. Vaststellen besluitenlijst 9 November 2015
Mw. Jong- Klaverboer (CU) er staat dat ze aanwezig was, maar dat klopt niet. mw.
Visser- Hogeterp was aanwezig.
04. Vaststellen termijnagenda
Er is vanwege groot onderhoud deze maand geen termijnagenda beschikbaar.
05. Actieve informatie vanuit het college
Geen actieve informatie

06. Raadsvoorstel Uitvoering Motie Meer Tolerantie voor de LBHT en moties van D66
en GL
D66 &GL lichten hun moties toe. Vanuit de commissie wordt geadviseerd om de moties
samen te voegen
VVD stelt aan de commissie voor het raadsvoorstel niet te agenderen bij de
raadsvergadering: de moties wel.
-

Afspraken en toezeggingen wethouder Van Diemen
Er is contact gezocht met het COC. 16 x geprobeerd contact te krijgen.
Wat betreft Regenboogsteden: wethouder gaat onderzoeken of dit een meerwaarde kan
zijn.
Algemene discriminatie: bij artikel 1 en de politie is navraag gedaan.

Advies commissie
Advies van de raadscommissie aan de gemeenteraad: raadsvoorstel niet agenderen in de
raad, wel de moties behandelen als vreemd aan de orde van de dag.
07. Raadsvoorstel Uitvoering Motie Meer Tolerantie voor de LBHT
Advies commissie
Als akkoordstuk naar de gemeenteraad
08. Raadsvoorstel Zendtijdtoewijzing aan Stichting Heerhugowaard A Life;
representativiteit programmabeleidbepalend orgaan (PBO)
Van de agenda gehaald.
09. Raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord
Kennemerland 2015
Afspraken en toezeggingen wethouder Oude Kotte
- modernisering van de GR zal plaatsvinden in 2016.
- de governance van WNK wordt aangepakt in 2016.
Advies commissie
Als akkoordstuk naar de gemeenteraad
10. Raadsvoorstel Handreiking voor vragen over de zorg.
Van de agenda afgehaald.
11. Vragen naar aanleiding van de ter kennisname stukken in de raad van 27 oktober
2015. Het betreft AC01 Brief Deloitte over "Plan aanpak 3D's
Afspraken en toezeggingen wethouder Stam
- We zijn met actieplan bezig en wordt ingericht naar de punten van de zaken die in de
brieven genoemd staan.
- Zorgaanbieders moeten een verantwoording geven aan de gemeenten die voorzien is
van een accountantsverklaring. De knelpunten die we hebben, daarvoor worden stappen
gezet in overleg met de accountant.
- Het college gaat gewoon door met het leveren van de zorg, ongeacht wat de accountant
zegt.
- Het afsprakenkader ( addendum) is voorgelegd aan de accountant.
12. Vragen naar aanleiding van de ter kennisname stukken in de raad van 27 oktober
2015. Het betreft AB03 Brief Thuiszorg Nederland (TSN)

Afspraken en toezeggingen wethouder Stam
- Alles gaat vooralsnog door, er zijn gesprekken met de curator en het is goed mogelijk dat
bepaalde gemeentes gewoon doorgaan.
- De gemeente staat niet onwelwillendheid ten aanzien van de code.
- Op het moment dat we tot een nieuwe aanbesteding komen, zullen we er zeker op
terugkomen in het hele traject.
12. Vragen naar aanleiding van de ter kennisname stukken in de raad van 27 oktober
2015. Het betreft AB05 Brief NBA betreffende"Knelpunten decentralisaties vragen actie
gemeente en GR".
Deze vragen zijn al beantwoord.
13. Rondvraag:
- D66: wat betreft jaarstukken van de blauwe loper: bijna een jaar te laat.
- SP: vraag over huishoudelijke zorg TSN: Wethouder Stam heeft brief gehad van TSN wordt opgestuurd naar de gemeenteraad.
- GL: Hoe om te gaan met geagendeerde stukken uit de raad. Dit punt wordt besproken in
het raadsconvent.
- SH: Verzoek aan voorzitter: debat toelaten; niet afkappen. Tevens vragen over HHW a
life: gaat u nu – naar aanleiding van de inspreker - het gesprek aan met HHW a life.
Wethouder Stam neemt dit mee naar wethouder Dickhoff.

