
commissie Samenleving
Agenda

Datum 30-01-2018
Aanvang 19:30
Locatie Raadzaal gemeentehuis te Schagen
Griffier L. Hooghiemstra
Voorzitter F. Teerink

1 Opening

2 Mededelingen

3 Insprekers

4 Vaststellen van de agenda

5 Besluitenlijst en toezeggingenlijst

a Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 28 november 2017 van de commissie
Samenleving

b Toezeggingenlijst van de commissie Samenleving

6 Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht

a Mededelingen van de portefeuillehouder

b Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen

7 Ingekomen stukken aan de raad geagendeerd op verzoek van de raadsleden

8 Rondvraag voor de commissieleden

Ter advisering

9 Rekenkameronderzoek klachten en bezwaren in het sociaal domein

Om inzicht te krijgen op welke wijze de doelmatigheid en kwaliteit van de uitvoering van de taken op het terrein
van de Wmo en jeugdwet verder vergroot kan worden heeft de Rekenkamercommissie Schagen een onderzoek
laten uitvoeren naar gevoelens van ongenoegen, klachten en bezwaren.



10 Voorrangsregeling huisvesting vergunninghouders

In de Huisvestingswet 2014 was een bepaling opgenomen die de voorrang regelde voor vergunningshouders die
zich in de gemeente vestigden en een sociale huurwoning nodig hadden. Vanaf 1 juli 2017 is deze bepaling
geschrapt. Dit staat haaks op het gegeven dat de gemeente verplicht blijft te voldoen aan de opgelegde jaarlijkse
taakstelling om een bepaald aantal vergunninghouders te huisvesten.

11 Subsidieregeling zorginfrastructuur

Vanaf 1 januari 2018 eindigt de rijkssubsidieregeling Zorginfrastructuur. Hiermee werden de aanwezigheid van
zorg en ondersteuning in de wijk bekostigd. Denk hierbij aan telezorg en wijksteunpunten. De gemeente ontvangt
onvoldoende middelen om de gevolgen voor partijen hiervoor op te vangen. Wij gaan met partijen in gesprek om
een verantwoorde oplossing te vinden voor het opvangen van de gevolgen van het stoppen van deze regeling.

12 Zendmachtiging Hollands Kroon

De zendmachtiging in de gemeente Hollands Kroon loopt begin 2018 af. Per gemeente kan maar één
lokale omroep worden aangewezen. In Hollands Kroon is een bijzondere situatie ontstaan doordat er
twee licentieaanvragers voor de komende periode zijn: RTV Noordkop en Schagen FM. Voordat het
Commissariaat voor de Media (CvdM) een beslissing neemt over de toewijzing In Hollands Kroon,
dient de gemeenteraad van Schagen aan te geven of hij bezwaar heeft tegen de aanvraag van
Schagen FM in Hollands Kroon.

13 Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Schagen 2018-2022

Iedere vier jaar stelt de gemeente de speerpunten voor het preventief gezondheidsbeleid vast, op grond van de
Wet publieke gezondheid. Er is bij deze nieuwe nota gekozen voor een compact document met een
uitvoeringsprogramma, dat door het college samen met het veld vorm wordt gegeven. Uitgangspunt is hierbij is
'positieve gezondheid': wij gaan uit van mogelijkheden i.p.v. beperkingen. Speerpunten zijn: gezond gewicht,
gezonde voeding, psychische gezondheid, valpreventie en genotmiddelengebruik.

14 Plan van aanpak Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 2018-2020

Centrumgemeente Den Helder heeft de opdracht om samen met de regiogemeenten, tot een plan van aanpak te
komen voor de doorontwikkeling van Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang in de komende jaren. Het
plan geeft de richting aan die gemeenten uit willen gaan en benoemt succesfactoren die met voorrang moeten
worden aangepakt. De intentie wordt uitgesproken de bestaande samenwerking tussen de vier gemeenten op
deze beleidsterreinen ook na 2020 te continueren.

15 Sluiting
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