
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 7 januari 2013 
(IR13.0004)  
 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter, de heer Pastoor, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
  
3. Vaststelling agenda. 
In de raadsvergadering van 17 december 2012 is het onderwerp “Voorstel in te stemmen met het 
jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2011 van de  Stichting Meerwerf basisscholen en de 
ontwerp-begroting 2013 van de Stichting Meerwerf basisscholen goed te keuren” van de agenda 
afgevoerd. De voorzitter heeft gezegd dat in de commissievergadering van 7 januari 2013 wordt 
teruggekomen op het voorstel. 
 
Naar aanleiding hiervan geeft mevrouw Jellema aan dat, mede naar aanleiding van een onderhoud 
met de portefeuillehouder, in de raadsvergadering van 14 januari 2013 een ordevoorstel ingediend 
wordt om dit onderwerp van de raadsagenda te halen en het voorstel nogmaals te laten agenderen 
voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 21 januari 2013.  
 

4. Rapport rekenkamercommissie ‘Grip op re-integratie’ onderzoek naar het re-
integratiebeleid van de gemeente Den Helder. 
De heer Westerhof (onderzoeks- en adviesbureau Cab) en de heer Morée (lid rekenkamercommissie) 
geven een korte toelichting op het rapport. 
 
Wethouder Visser zegt toe in september 2013 met een nieuw beleidsplan re-integratie te komen in 
relatie tot de participatiewet en de regionale samenwerking.  
 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 14 januari 2013.  
De fractie van GroenLinks heeft een amendement aangekondigd het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen de aanbevelingen tot uitvoering te brengen en de raad uiterlijk 1 juli 2013 
hierover te informeren in plaats van uiterlijk 1 september 2013. 
 
5. Voorstel tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening 2013 en intrekking van 
de Algemene subsidieverordening 2008. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 14 januari 2013.  
De fractie van GroenLinks heeft een amendement aangekondigd met betrekking tot het niet 
overleggen van een accountantsverklaring voor instellingen die een subsidie van meer dan € 5.000,- 
per jaar ontvangen.      
 
6. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 10 december 2012. 
De besluitenlijst is ter kennisname. 
  
7. Termijnplanning. 
De termijnplanning is ter kennisname.  
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
  
 

 

 
 


