
Toezeggingenlijst cie MZ 10 februari 2020
Gedaan in Nummer Onderwerp Actie Stand van zaken Verantw. Ph Einddatum
Raad, 9 december
2019

2019-12/87 Motie loonkostencompensatie
gesubsidieerde instellingen
Heiloo

Ph zegt toe de uitwerking van de motie voor te leggen in de cie
MZ op 10 februari 2020.

Het college zal de cie MZ in de vergadering op 10 februari 2020 informeren over
hoe zij invulling wil geven aan deze motie.

Beens 10-02-2020

cie MZ, 18
november 2019

2019-11/86 Inkoop jeugdzorgplus 1 De commissie wordt geinformeerd hoe de raden zijn
betrokken bij de aanbesteding. 2 Ph komt terug op de vraag op
welke wijze de raad regelmatig bijgepraat kan worden.

1. De informatie heeft u ontvangen via het weekbericht.
2. Er is eerder afgesproken dat jeugdzorg breed per half jaar informatie wordt
gedeeld via de netwerkorganisatie (inkoop- en contractmanagement). Als het
gaat om de lokale cijfers van gebruik jeugdhulp en stand van zaken budgetten,
dan is het streven om de raad ook halfjaarlijks te informeren.

Beens 1.afgehandeld
2. Q2 2020

cie MZ, 18
november 2019

2019-11/85 Verordening Sociaal Domein 1 De commissie wordt geinformeerd over de gevolgen van de
vervoersbijdrage voor mensen met een minimum inkomen.

De situatie blijft voor hen hetzelfde. Ze betalen nu en net als inwoners boven de
120% inkomensgrens een opstaptarief (€ 0,50) en een kilometervergoeding (€
0,14) aan de vervoerder. Met het raadsvoorstel blijft deze situatie ook in 2020
bestaan.

Beens afgehandeld

Raad, 4 november
2019

2019-11/84 Scouting Rurik Ph spant zich in om tot een oplossing te komen met scouting
Rurik.

Het college heeft op 3 december 2019 besloten om de voorwaarden / afspraken
m.b.t. de verhuur van het pand aan De Kistemaker 11 aan te passen. Op basis
hiervan wordt een nieuwe huurovereenkomst aan Scouting Rurik aangeboden.

Beens januari 2020

Raad, 4 november
2019

2019-11/83 App voor Sociaal Domein De app voor het Sociaal Domein zoals gehanteerd in Zaanstad
wordt bekeken op bruikbaarheid voor Heiloo.

Er wordt informatie opgevraagd in Zaanstad waarna werking en bereik van de
app worden beoordeeld.

Beens Q1 2020

Raad, 4 november
2019

2019-11/82 Wet Arbeidsmarkt in Balans De risico's van de invoering Wet Arbeidsmarkt in Balans
worden in beeld gebracht voor de raad.

De memo over Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 20 december 2019 naar de
raad gestuurd.

Beens afgehandeld

Raad, 4 november
2019

2019-11/81 Veilig Thuis Ph spant zich in om de effectiviteit van Veilig Thuis ook te laten
opnemen in het RKC onderzoek.

In het onderzoek van de RKC wordt nader gekeken naar de verschillen in de
identificatie en mitigatie van financiële risico's voor wat betreft GGD als
organisatie en de uitvoering van Veilig Thuis.

Beens Q2 2020

Raad, 4 november
2019

2019-11/80 Subsidies - Subsidiebeleid 1. Subsidieoverzicht gaat volgend jaar rechtstreeks naar de
raad. 2. Motie uit 2015 wordt nog steeds gehanteerd met
uitvoering subsidiebeleid. Het subsidiebeleid wordt herijkt in
2020.

1. Het subsidieoverzicht 2021 kan na goedkeuring van het college rechtstreeks
naar de raad. 2. De herijking van het subsidiebeleid wordt in het eerste kwartaal
van 2020 opgepakt.

Beens 1. 2020
2. Q1 2020

cie MZ, 16
september 2019

2019-09/79 LHBTI beleid 1. Ph komt met een notitie over inclusieve samenleving 2. ph
zet bij sportverenigingen op de agenda dat het roepen van
scheldwoorden verontrustend is en er wat aan gedaan dient te
worden.

In samenwerking met de gemeenten Bergen, Uitgeest en Castricum wordt een
notitie opgesteld. Vervolgens kan er lokaal een keuze gemaakt worden op
welke wijze er uitvoering gegeven gaat worden aan de inclusie samenleving.

1. Beens  2.
Opdam

Q1 2020

cie MZ, 16
september 2019

2019-09/78 Sport- en chillplek jongeren Ph zegt toe de suggestie mee te nemen om op de locatie Wifi
aan te leggen.

Wanneer de raad instemt met de uitvoering van de sport- en chillplek zal de
suggestie meegenomen worden om Wifi op de locatie aan te leggen.

Beens Q1 2021

cie MZ, 16
september 2019

2019-09/77 MJOP Het Baafje Ph zegt toe de suggestie mee te nemen om de horeca in Het
Baafje ook voor voorbijgangers in te richten.

Ph heeft de suggestie doorgegeven. Hoe dit verder wordt ingevuld, wordt nader
bekeken. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u geinformeerd.

Opdam 2020

Raad, 8 juli 2019 2019-07/75 Sport- en spelvoorzieningen
Heiloo

Ph Opdam zegt toe met de Sportraad in contact te treden en
gezamenlijk te onderzoeken of en zo ja waar openbare en vrij
toegankelijke sport- en spelvoorzieningen in Heiloo kunnen
worden gerealiseerd. Ph Opdam zegt toe de uitkomst van dit
onderzoek uiterlijk in het vierde kwartaal aan de raad te
presenteren.

Het overleg wordt opgestart. De toezegging om dit in het vierde kwartaal 2019
in de raad te presenteren is niet gedaan. Het streven in 2020.

Opdam 2020

cie. MZ, 20 mei
2019

2019-05/72 Evaluatie integraal
dienstverleningsmodel Sociaal
Domein

3. De ph komt terug op de suggestie om de monitoring van
producten mee te nemen in de beleidsrapportages.

3. Het is mogelijk om op productniveau inzicht te geven. Dit wordt meegenomen
in de eerstvolgende beleidsrapportage. Die wordt in het 2e kwartaal 2020
verwacht. In de tussentijd zullen wij u regelmatig informeren over de cijfers
jeugdhulp en wmo.

Beens 3. 2e kwartaal 2020

Raad, 10
december 2018

2018-12/69 Nota Dierenwelzijn Ph zegt toe dat de nota dierenwelzijn voor het zomerreces
wordt herzien. Het vergoedingsvraagstuk zal hierin
meegenomen worden.

De raad heeft met het weekbericht op 15 november 2019 een memo ontvangen
met de stand van zaken.

Opdam Q1 2020

cie. MZ, 15 oktober
2018

2018-10/63 Kwaliteit en beschikbaarheid
gemeentelijke accommodaties

2. Ph onderzoekt of de sociale kaart mogelijkheden biedt voor
een overzicht van wat Heiloo te bieden heeft op het gebied van
maatschappelijke organisaties.  3. Ph komt met een
onderbouwing op het meerjarenonderhoudsplan

2. Hier wordt aan gewerkt. Er is verkennend contact geweest maar het is nog
niet mogelijk dit op korte termijn te realiseren.
Er volgt wel binnenkort een advies over de verbetering van de sociale kaart.
Integratie met accommodaties en ook sportverenigingen is besproken en op de
wensenlijst geplaatst.
3. Momenteel wordt gewerkt aan de laatste mop’s. Na ontvangst worden de
mop’s in samenspraak met financiën/business controller bekeken en vergeleken
met de huidige beschikbare budgetten. De financiële effecten worden verwerkt
bij de 1e firap 2020/kadernota 2021.

Beens 2. 2e kwartaal 2020
3. 1e/2ekwartaal
2020



cie. MZ, 12
februari 2018

2018-02/59 Beleidsplan schuldhulpverlening
2018-2021

Het college gaat zich buigen over armoedecijfers in Heiloo van
het CBS. De evaluatie van het beleidsplan schuldhulpverlening
2012-2016 wordt ter kennisname van de raad gebracht. Bij de
evaluatie wordt meegenomen of externe partijen zoals
zorgverzekeraars en klachtencoordinatoren aan de
samenwerking kunnen worden toegevoegd. Het komende
actieplan minimabeleid en financiële zelfredzaamheid wordt
SMART geformuleerd. Bekijkt of management rapportages van
sociaal.nl ter kennisname gebracht kunnen worden. Zegt toe de
te behalen resultaten jaarlijks te monitoren en ter kennisname
van de raad te brengen.

5. Het jaarverslag 2017 schuldhulpverlening van sociaal.nl is opgeleverd. Het
college heeft de armoedecijfers van het CBS in relatie tot de cijfers uit het
jaarverslag bekeken. Het jaarverslag 2017 met de bevindingen en eventuele
conclusies in het kader van het armoedebeleid worden geagendeerd voor het
college. De commissie ontvangt deze stukken ter kennisname. 6. De behaalde
resultaten worden jaarlijks gemonitord en ter kennisname gebracht aan college
en commissie. 7. De eerste evaluatie beleidsplan 2018-2021 vindt plaats in
2020; bij de evaluatie wordt meegenomen of externe partijen zoals
zorgverzekeraars en klachtencoordinatoren aan de samenwerking kunnen
worden toegevoegd.

Dellemijn 5. 1e kwartaal 2020
6. 2e kwartaal 2020
7. 2e kwartaal 2020

cie. MZ, 15 januari 2018-01/58 Wijziging verordening Sociaal
Domein 2017

2. In het tweede kwartaal van 2018 komt er een minimabeleid
dat voorziet in een tegemoetkoming in de zorgkosten voor
inwoners met een inkomen van 120-150% van het sociaal
minimum.

2. Het actieplan minimabeleid en financiële zelfredzaamheid is door het college
vastgesteld. De beleidsregels minimabeleid zijn in concept gereed en een
advies van de adviesraad is ontvangen. Een planning voor bestuurlijke
besluitvorming is in de maak.

Beens  2. 2e kwartaal
2020

Raad, 3 juli 2017 2017-07/51 Kadernota 2018 - Jeugdzorg Ph informeert de raad over het plan van aanpak om te komen
tot een integraal kindcentrum. Dit plan wordt in BUCH verband
opgesteld.

Visie en advies zijn klaar voor het college in december. Het komt dan de
eerstvolgende raadsvergadering op de agenda. Het onderwerp heeft vertraging
opgelopen doordat door werkdruk geprioriteerd is.

Beens 1e kwartaal 2020


