
RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Locatie: raadzaal

Datum: dinsdag 6 oktober 2020 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer N. List

Griffier: de heer F. Blok

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel met betrekking tot onderzoek Rekenkamercommissie naar GGD Hollands 
Noorden 
Samenvatting:
Binnen de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heiloo, Langedijk, 
Schagen en Texel speelt de vraag hoe de gemeenteraad grip kan houden op de financiële 
en bestuurlijke risico’s van taken die op afstand zijn gezet in samenwerkingsverbanden. 
Met name richt de aandacht zich op de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands 
Noorden, één van de grootste gemeenschappelijke regelingen met een jaarlijkse begroting 
van afgerond 42 miljoen euro (begroting 2020). 
De reden hiervoor is dat de GGD Hollands Noorden de afgelopen jaren op een aantal 
manieren heeft gezorgd voor grote zorgen bij de colleges en gemeenteraden van deze 
gemeenten, met name op het gebied van Veilig Thuis, de invoering van het digitaal dossier 
en de financiële problemen die er mede als gevolg van deze ontwikkelingen ontstonden. 
Medio 2019 is besloten tot een gezamenlijk onderzoek, dat in oktober 2019 gestart is. De 
commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.

TER BESPREKING

5 Presentatie pilot resocialisatie forensisch psychiatrische patiënten GGZ 
Samenvatting:
De commissieleden worden geïnformeerd over de doelen, de inhoud en de resultaten van 
de pilot ‘resocialisatie forensisch psychiatrische patiënten’. De doelen en de inhoud 
worden verwoord door de heer W. Boekweit, Sociaal Juridisch Dienstverlener & Socioloog 
en/of mevr. I. Veldhuis, GZ-psycholoog, beiden werkzaam bij het Forensisch ACT van 
GGZ Noord Holland Noord en de onderzoeksresultaten over de periode januari 2019 tot en 
met juni 2020 worden gepresenteerd door mevrouw D. Mul en/of de heer J. Berg, beiden 
van onderzoeksbureau Berg.

6 Stand van zaken Zorgzame gemeente
Samenvatting:
Commissieleden en portefeuillehouders kunnen uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de 
vergadering aangeven welke punten zij willen delen met de commissie. Mocht voor deze 
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tijd niets zijn aangegeven, dan vervalt dit agendapunt. 

OVERIG

7 Sluiting


