
RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Locatie: raadzaal

Datum: dinsdag 10 november 2020 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer E.J. Dasbach

Griffier: de heer F. Blok

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel in te stemmen met de wijziging van de statuten van de Stichting Scholen 
aan Zee
Samenvatting:
De Stichting Scholen aan Zee is ontstaan uit de samenwerking van de algemeen 
bijzondere scholengemeenschap Nieuwediep en de interconfessionele 
scholengemeenschap Etty Hillesum College. Beide scholen hadden een eigen 
brinnummer, wat betekent dat voor beide scholen een eigen administratie gevoerd moest 
worden. Met ingang van 1 augustus 2018 is één van de brinnummers opgeheven, zodat 
de scholengemeenschap als één instituut verder gaat. Om deze institutionele fusie te 
borgen bestaat bij Scholen aan Zee de wens om statuten aan te passen. De 
gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de wijziging van de statuten. De 
commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.

5 Voorstel tot het vaststellen van de Regiovisie aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling Noord-Holland Noord
Samenvatting:
Met de regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2023 zetten de 
gemeenten en ketenpartners in Noord-Holland Noord een stip aan de horizon voor een 
gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op basis van vier 
uitgangspunten (Gefaseerde ketenzorg; Lokaal tenzij; Nauwe samenwerking tussen het 
zorgdomein en het veiligheidsdomein; Ervaringsdeskundigheid wordt ingezet), is er een 
visie opgesteld. Deze visie is opgesteld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, 
ketenpartners, ambtenaren en bestuurders. De commissie dient de raad te adviseren over 
het voorstel.

TER BESPREKING

6 Kostenbeheersing in relatie tot de transformatie van de zorg
Samenvatting:
De commissie wordt aan de hand van een presentatie geïnformeerd over de inzet die het 
college van burgemeester en wethouders doen om te sturen op de kosten bij de 
transformatie in de zorg. 
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7 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 
tijd niets zijn aangegeven, dan vervalt dit agendapunt.

OVERIG

8 Sluiting


