Agenda commissie Maatschappelijke ontwikkeling
Heerhugowaard, 2 december 2015
Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling.
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering op 03 december 2015 om 20.00 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
N. Kevek

AGENDAPUNTEN:
000.

AGENDA VERGADERING COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELING

01.

Opening - mededelingen - vastellen agenda

02.

Publieksrondvraag / spreekrecht

03.

Vaststellen besluitenlijst van de commissievergadering van 2015

04.

Vaststellen termijnagenda Commissie MO
Niet van toepassing i.v.m. actualiseren (doorkijk naar 2016), zodat duidelijk en
overzichtelijk is welke onderwerpen de komende maanden aan de commissie
voorgelegd zullen worden.

05

Actieve informatie vanuit het college

06

Raadsvoorstel Uitvoering Motie Meer Tolerantie voor de LBHTgemeenschap
Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college onderzocht hoe het in
Heerhugowaard is gesteld met discriminatie en intolerantie van de LBHTgemeenschap (lesbiënnes, bisexuelen,homo's en transgenders).
Wethouder Van Diemen is voor dit punt uitgenodigd.

07

Raadsvoorstel Afsluiten doordecentralisatie onderhoud basisonderwijs
De begrotingsposten voor groot onderhoud en aanpassing van scholen kunnen
worden afgesloten. De gemeenteraad wordt gevraagd hoe de overblijvende
gelden te verdelen.
Wethouder Van Diemen is voor dit agendapunt uitgenodigd.
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08

09

Raadsvoorstel Zendtijdtoewijzing aan Stichting Heerhugowaard a Life
Namens en op verzoek van het college is dit agendapunt verwijderd. De reden
is het verlengde uitstel van het Commissariaat voor de Media om ook de
tweede aanvrager zorgvuldig in het advies te kunnen betrekken
Naar verwachting zal het voorstel betreffende beide aanvragen in de raad van
maart 2016 op de agenda worden geplaatst
.
Raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap
Noord Kennemerland 2015
De gemeenschappelijke regeling met het werkvoorzieningsschap moet
geactualiseerd worden. De gemeenteraad wordt voorgesteld met de wijzigingen
in te stemmen. Wethouder Oude Kotte is voor dit onderwerp uitgenodigd.

10

Raadsvoorstel Handreiking voor vragen over de zorg.
In overleg met het raadsconvent en de voorzitter van de commissie Nuri Kevek
is besloten de Handreiking voor vragen over de zorg van de agenda af te halen.

11

Vragen naar aanleiding van de ter kennisname stukken in de raad van 27
oktober 2015. Het betreft C01 Brief Deloitte over "Plan aanpak 3D's"
BURGERBELANG heeft hierover de volgende vragen: In deze brief wordt een
praktische checklist opgenomen waarmee de gemeente snel de stand van
zaken in beeld kan brengen rondom het onderzoek naar de knelpunten zoals in
brief AB05 wordt geadviseerd. Deloitte geeft aan dat men met de
gemeenteraad hieromtrent in gesprek zou willen gaan. De vraag van
Burgerbelang richt zich er op of de commissie MO zich wil beraden om op dit
verzoek van Deloitte in te gaan. Derhalve zijn beide brieven AB05 en AC 01
aan elkaar gekoppeld. Burgerbelang stelt daar voor beide brieven gelijktijdig te
behandelen.
Wethouder Stam is voor dit agendapunt uitgenodigd.

12

Vragen naar aanleiding van de ter kennisname stukken in de raad van 27
oktober 2015. Het betreft AB03 Brief Thuiszorg Nederland (TSN)
SENIOREN HEERHUGOWAARD (A. Valent) heeft hierover de volgende
vragen: Staatssecretaris Van Rijn omarmt de code, hij geeft aan dit initiatief van
harte te ondersteunen. De code leidt tot een duurzame verankering van
professionaliteit, kwaliteit en arbeidsvoorwaarden, waardoor we gezamenlijk
bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van de (oudere)
inwoners van Heerhugowaard (citaat uit de brief van TSN). Delen de fracties
deze visie op de code en willen de fracties ook dat Heerhugowaard de code
Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning ondertekent?
Vraag: Kan het college in de commissievergadering kort en mondeling ingaan
op de aanbevelingen/adviezen uit het derde rapport TSD?
HOP (C, Mertens) heeft hierover de volgende vragen: In de brief wordt
aangegeven dat er een discrepantie is tussen de gehanteerde gewogen
kostprijs en het tarief in Heerhugowaard. Graag vernemen wij van u in de
commissie MO van 9 november wat de reden is van deze discrepantie. (HH1
gewogen kostprijs code € 22,46, tarief HHW € 21,00. HH2 gewogen kostprijs
code € 27,00, tarief HHW € 25,20)
Wethouder Stam is voor dit agendapunt uitgenodigd.

13

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"
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HOP (C. Mertens) heeft hierover de volgende vraag: De HOP is van mening dat
in Heerhugowaard de genoemde knelpunten door de NBA niet van toepassing
zijn. Indien onze mening niet juist is, dan worden wij graag geïnformeerd in de
commissie MO.
BURGERBELANG heeft hierover de volgende vragen: In deze brief wordt
aangegeven dat er nog diverse knelpunten lijken te bestaan rondom de
decentralisaties ten aanzien van de verantwoording van de financiële
gegevens. Het NBA adviseert om te onderzoeken of er een adequaat inzicht
bestaat in de financiële verplichtingen op 31 december 2015 en ook om
eventuele knelpunten op het gebied van verantwoording te inventariseren. De
vraag van Burgerbelang is of dit onderzoek is verricht en wat de status is van
het overzicht van de inventarisatie van knelpunten. Afhankelijk van de
antwoorden wil Burgerbelang discussie hierover in de commissie MO.
Wethouder Stam is voor dit agendapunt uitgenodigd.
15

Rondvraag

17.

Ter kennisname
BW15-0414 Convenant samenwerking zorgverzekeraar - zorgkantoor –
gemeenten regio Alkmaar
BW15-0437 Organiseren van cliëntondersteuning in Heerhugowaard m.i.v.
2016
Bij15-291
Bijlage Advies CAR regio visie cliëntondersteuning en reactie
daarop
Bij15-653
Bijlage - cliëntondersteuning: aanvullende opdracht MET 2016
BW150193 Nota Cliëntondersteuning regio Alkmaar 2016
BW15-0439 Cliëntparticipatie Regio Alkmaar
Bij15-624
Plan van aanpak Kantelen van cliëntparticipatie naar
overheidsparticipatie Regio Alkmaar
BW15-0473 Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag 2014
Bij150668 Bijlage Stichting De Blauwe loper: jaarverslag 2014
BW15-0490 Inkoop jeugdhulp 2016
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