Agenda commissie Samenleving
Voorlopig
De voorzitter van de raadscommissie Samenleving roept de leden van de raadscommissie Samenleving op
tot het houden van een openbare vergadering op dinsdag 15 januari 2019 om 20.00 uur in het Raadhuis
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
De voorlopige agenda luidt als volgt:

1

Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 15 januari 2019

2

Spreekrecht burgers

portefeuillehouder

Er bestaat voor burgers de gelegenheid het woord te voeren over alle tot het
werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. Burgers die het woord willen
voeren krijgen spreektijd waarna discussie met de commissie mogelijk is. Het
moment van inspreken, de tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden
bepaald door de voorzitter.
A-stukken
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.)
3

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap ZuidKennemerland 2016 (Paswerk)

Struijf

Door de fusie van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met de gemeente
Haarlemmermeer treedt de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1
januari 2019 uit de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap ZuidKennemerland 2016. Als gevolg hiervan moet de Gemeenschappelijke regeling
worden aangepast.
Overige punten
4

Rapportage Sociaal Domein eerste halfjaar 2018 (Q1 en Q2 2018)

Struijf

Per 2015 zijn verschillende taken, gericht op het bieden van ondersteuning aan
(thuiswonende) inwoners die belemmeringen ondervinden in hun functioneren als
gevolg van beperkingen en problematiek, naar gemeenten gedecentraliseerd. Het
betreft taken op het vlak van het Sociaal domein die zijn opgenomen in de volgende
wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de
Participatiewet. Conform het gestelde in het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m
2018 wordt de uitvoering van deze (nieuwe) taken in het Sociaal Domein gemonitord
via rapportages. Bijgevoegd treft u in dit kader de Rapportage Sociaal Domein
eerste halfjaar 2018 (Q1 en Q2 2018) aan.
5

Ontwikkelingen sociaal domein incl. Paswerk en RegioRijder

6

Actiepuntenlijst

7

Wat verder ter tafel komt

712623

Struijf

