Geamendeerd raadsbesluit

gemeente

DEN HELDER
Raadsvergadering d.d.

: 16 december 2019

Besluit nummer

: RB19.0126

Onderwerp

: Sociaal Beleidskader. Het Sociale verhaal van Den Helder

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RV019.0127 van het college van burgemeester en wethouders van
Den Helder van 12 november 2019;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Maatschappelijke ontwikkeling op
2 december 2019;
besluit:
1. Het Sociaal beleidskader Het sociale verhaal van Den Helder vast te stellen en in de plaats te laten treden
van het transitieplan Sociaal Domein Naar een vitale samenleving (RB14.0128);
2. Voor de volgende onderdelen van het beleidskader uitvoeringsplannen voor vaststelling te laten aanbieden:
• Inrichting van integrale sociale wijkteams waar inwoners terecht kunnen voor advies, ondersteuning en zorg
en er direct hulp mogelijk is. Een expliciete keuze dus voor hulpverlening door de gemeente waar nodig.
• Digitalisering van het sociaal domein met accent op excellente dienstverlening bij de toegang tot zorg, hulp en
ondersteuning;
• Een integrale verordening Sociaal Domein met als doel het accent te verleggen naar maatwerk voor de
inwoners.
• Subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties als kern preventie en vroegsignalering en gericht op de in
dit beleidskader genoemde overige doelen als keten-samenwerking. Meer vanuit een gemeenschappelijke
systeemverantwoordelijkheid voor de zorg- en ondersteuning van onze inwoners.
•Uitwerkingsplan Helders Perspectief gericht op een sterke arbeidsmarkt waarin zoveel als mogelijk onze
inwoners meedoen.
3. Het college opdracht te geven om met de regiogemeenten te komen tot actualisatie van de regionale
afspraken zoals die zijn vastgelegd in de strategische visie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland
(RB13.0036), het uitvoeringsdocument Met Kop en schouders (RB13.0162).
*) 4. De nota Meedoen! Armoedebeleid gemeente Den Helder 2017 2020 in werkingsduur ti.vee jaar te verlengen en
in 2021 evalueren en het beleidsplan Schulddienstverlening 2018 2021 met ook met 2 jaar zodat er meer tijd is
en er in samenhang kan worden geëvalueerd.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 16 december 2019
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Zie amendement A13.1 van GroenLinks

AMENDEJ.\,IENT

GROEN

nr.:

A

i~ . i

datum raadsvergadering:

LINKS

j

DEN HELDER

t

aangenomen / ve worpen / ingetrokken

-----=·==::=:::::::_
Amendement
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 16 december 2019;
gelezen agendapunt 13, 'Sociaal Beleidskader. Het Sociale verhaal van
Den Helder', met ontwerpbesluit RB19.0126;
besluit:
beslispunt 4 van het ontwerpbesluit te laten vervallen.

Fractie GroenLinks

M. Boessenkool

Toelichting:
In de commissievergadering MO van 2 december 2019 heeft de wethouder
toegezegd dat de uitvoeringsplannen in het eerste kwartaal aan de raad worden
voorgelegd. Op dat moment wordt bezien of de nota Meedoen/armoedebeleid in
werkingsduur met twee jaar zal worden verlengd.
De wethouder heeft in de memo van 4 december 2019 nogmaals bevestigd dat
de verlenging van de twee beleidsnota's (beslispunt 4) kan komen te vervallen,
omdat verlengingen op andere wijze terugkomen.
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