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Datum: dinsdag 12 mei 2020
Aanwezig: Ruth Nelemaat (voorzitter), Gert-Jan Ankoné, Mohamed Bouzia, Petra Nuyens, Hans
Redeker, Samet Sari, Tineke Tjalma, Frits de Vries, Ineke Verburg, Anja van Dam, Michiel
Nieuwenhuis, Lisan Oostdam en Baukje Hegeman

Afwezig: Danny van Bakel

1. Opening / vaststelling agenda / mededelingen
Ruth heet iedereen welkom en opent de vergadering. Ruth heet Jan Willem Duker welkom. Jan
Willem Duker gaat in gesprek over de uitvraag van de sociale basis 2021.

2. Gesprek met Jan Willem Duker over de uitvraag subsidie sociale basis 2021
Besluitpunten:
- Jan Willem Duker gaat overleggen met de Werkgroep Sociale Basis om door te praten over de
inwonersparticipatie. Baukje zal een vergadering voor deze werkgroep inplannen. De werkgroep
bestaat uit: Ineke, Gert-Jan, Samet en Frits.

3. Concept-verslag april 2020
Geen opmerkingen

4. Werkgroepenoverzicht
Actiepunt: Iedereen stuurt wijzigingen van het overzicht naar Baukje

5. Adviesaanvraag Regiovisie GHNT
Het advies is opgebouwd op het proces, inhoud en aanbevelingen. De werkgroep maakt het advies
deze week af en deelt het met de raad.
Actiepunten:

- Baukje deelt het conceptadvies met de adviesraad Zandvoort.
- Lisan maakt het conceptadvies met de werkgroep deze week af en deelt het met de raad. De

raad reageert voor dinsdag 19 mei.

6. Sollicitatieprocedures
a. Leden: De sollicitatiecommissie voor de leden is gestart en de gesprekken zullen 3 juni

plaatsvinden.
b. Voorzitter: Gert-Jan benoemd dat niet alle opmerkingen zijn verwerkt in het stuk.

Afgesproken is dat de voorzitter wel kan deelnemen in werkgroepen. Laatste passage maakt
onderdeel uit van HR, niet van procedure en niet in de toelichting.

c. Ambtelijk secretaris: Gert-Jan mist in het profiel dat de ambtelijk secretaris verantwoording
aflegt aan de voorzitter. Dit kan worden benoemd in de sollicitatiegesprekken.

7. Terugkoppeling periodiek-overleg
Periodiek overleg:
- Jeugd: Op dit moment zijn we bezig met de volgende thema’s en gaan ondanks de

coronacrisis verder; het uitvoeringsprogramma Jeugd verder vorm geven, Kinderen thuis
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laten opgroeien, Verbeterplan jeugdbescherming, aanbieders betrekken bij financiële
uitdaging en de gevolgen van de coronacrisis.

- W&I: Er zijn ongeveer 9000 meldingen gedaan voor de TOZO-regeling. Daarnaast merken we
een toename in het aantal bijstandsaanvragen. Bij schuldhulpdienstverlening is het nog
rustig met meldingen, maar hier wordt een piek verwacht in/na de zomer. De wet
inburgering is uitgesteld naar 1 juli 2021. De Raadsinformatiebrief hierover is doorgestuurd.

- MO: Jan Willem heeft al een update gegeven over de sociale basis. Hierin zal de
participatieraad worden betrokken. Daarnaast wordt gekeken naar oplossingen voor het
Hulpmiddelencentrum. Zodra meer informatie bekend is, zal dit worden doorgestuurd.

- Transformatieprogramma Sociaal Domein: De afdeling is bezig met Sturing &
Programmering. De informatienota hierover is doorgestuurd.

8. Rondvraag en sluiting
Ruth sluit de vergadering

Actielijst

Nummer Actie Wie datum

03-02 Overleg inplannen stavaza
diversiteitsbeleid

Baukje April 2020

04-05 SVZ opvragen voor
Regenboogplan

Baukje (terugkoppeling
met Petra)

April 2020

Presentaties vergadering

Onderwerp Wie datum

over Nieuwe Democratie Jur Botter Oktober 2020

B1-project Marjan Beneker April 2020 Uitgesteld

Terugkoppeling overleg staatssecretaris Floor Roduner April 2020 Uitgesteld

Rapport sleutelpersonen voor statushouders;
opsteller rapportage uitnodigen

Sept 2020


