Besluitenlijst Commissie Maatschappelijke ontwikkeling (MO)
Datum:

donderdag 9 november 2017

Aanwezig:

voorzitter:
Commissiegriffier:
HOP:
CDA:
VVD:
SP:
D66:
Senioren Heerhugowaard:
PvdA:
Burgerbelang:
ChristenUnie:
Nederland Duurzaam:
Fractie Jongejan:

Bestuurlijk:
Afwezig:
(ND)

wethouder Oude Kotte
M. Jongejan (LMJ), (Burgerbelang), A.G.W. Jongenelen , (BB), R.J.M. Vreeburg

Agendapunt

Onderwerp:

01.

Opening – mededelingen en vaststellen agenda
Er zijn diverse afmeldingen ( zie bovenstaand).

J.S.L. van Ling-Wanst
E.A.Schreiner
H. Verhagen en R. Schoemaker
G. Klercq en M. Rijswijk
V.T.A. Wanst en E.S. van der Laan
C.J. Hoekstra en C.P.J.H. Plug
D.A. Gosselaar en F.G.P. Reiber
A. Valent en J.M. van Ruitenbeek
J.D. Koppelaar en M. Kadioglu
C. Zonneveld en M. Wiedijk
A.G. Pool en T.J. Visser
S. Visser
N. Arts en R. van den Berg

Actie:

.
02.

Publieksrondvraag / spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

03.

Vaststellen besluitenlijst commissie MO 5 oktober
De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

04.

Termijnagenda commissie
Vraag S. Visser ND: In de commissie van MO op 5 oktober 2017 is er een mooie
presentatie gegeven vanuit Sport NV en deelneemsters van de jongerenraad. Hier
werd een plan gepresenteerd om krediet vrij te krijgen om te investeren in
sporttoestellen in de Molenwijk en Heerhugowaard Zuid, wat reeds is gebeurd in
de Rivierenwijk. Daarnaast is er voorgesteld om ook een deel van het krediet te
gebruiken voor een kunstwerk bij sporthal De Draai. Dit leidde tot een jubelende
stemming in de commissie. Zeker nadat de wethouder had toegezegd dat er een
voorstel kwam in December.
Helaas hebben wij moeten constateren dat het agendapunt nooit op de agenda is
gekomen, noch in December, noch op de PM lijst. Wordt dit punt deze
raadsperiode nog behandeld? Zo niet, kunt u dan een reden geven?
Wethouder Dickhoff is niet aanwezig. De voorzitter zegt toe dat dit punt wordt
voorgelegd aan de wethouder en verwacht dat dit onderwerp wordt toegevoegd
aan de termijnagenda.

05.

Actieve informatie vanuit het college / Wet gemeenschappelijke regelingen
Wordt geen gebruik van gemaakt.

06.

Raadsvoorstel Verlaring van geen wensen en bedenkingen over Deelneming
NVSI

.
Akkoordstuk naar de gemeenteraad
07.

Presentatie Stand van Zaken Jeugdhulp
Dhr. Lochem ( beleidsmedewerker) geeft een presentatie over de laatste stand
van zaken.

08.

Presentaties stand van zaken Haltewerk, WNK en Schuldhulpverlening
Mw. Nijman ( beleidsmedewerker) geeft een presentatie over de stand van zaken
rondom Schuldhulpverlening. Er wordt nog gewerkt aan een uitvoeringsagenda
van het beleidskader schuldhulp. Het beleidskader schuldhulp zelf komt in
december in de besluitvorming.
Dhr. Eijck (Directeur WNK) geeft een presentatie over het WNK, en de laatste
ontwikkelingen over het WNK komen hierbij aan de orde.
Mw. Makelaar ( Directeur Haltewerk) geeft een toelichting over de laatste
ontwikkelingen en cijfers van Haltewerk.

09.

Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur

