
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 6 februari 2017 
(BSL17.0005) 
 
Aanwezig: 
H. Nuninga en M.W.B. Karhof (Stadspartij Den Helder), R.N. Bruin en A. Hogendoorn (VVD),  
F.C. Klut en G. de Vries-Schong (D66), G. Duijvelshoff-Ufkes en S.H.M. Houtveen (CDA),  
R. Post (Sociaal Lokaal Den Helder), B.P. Spandaw en P. de Vrij (PvdA), J.M. van Dam-Van der 
Sterre en T.C. Polonius-Padmore (ChristenUnie), C.J. Dol-Cremers en K. de Jager (GroenLinks),  
J. van der Kraan (Behoorlijk Bestuur), K. van Driesten en D.R. Pastoor (Vrije Socialisten),  
M. Vermooten (fractie Vermooten) en M.C.L. De Knijf en J.E. Vorstman-Gorter (Beter voor  
Den Helder). 
 
Voorzitter:  J. Klopstra  
Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
Wethouders:  P.J.R. Kos en F.F. van der Paard 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw J. Gatowinas spreekt in over agendapunt 4, het voorstel de nota 'Meedoen! Tegen armoede 
en sociaal isolement. Armoedebeleid gemeente Den Helder 2017-2020'  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel de nota 'Meedoen! Tegen armoede en sociaal isolement. Armoedebeleid 
 gemeente Den Helder 2017-2020' vast te stellen. 
Op basis van de beraadslagingen en de vragen van de commissie in de eerste termijn stelt wethouder 
Van der Paard voor het voorstel terug te nemen voor een verdiepingsslag. De commissie stemt 
hiermee in. De in de commissie gestelde vragen en opmerkingen worden in het vervolgproces 
integraal meegenomen, schriftelijk beantwoord, danwel in de nota verwerkt. 
 
5. Voorstel in te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2015 van de Stichting 
 Meerwerf basisscholen Den Helder. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 27 februari 2017. 
 
Presentatie 
 
6. Presentatie Regionale Samenwerking betreffende re-integratie. 
Wethouder Kos geeft een presentatie op hoofdlijnen over de actuele ontwikkelingen die zich met 
betrekking tot dit onderwerp op regionaal niveau afspelen. Concrete voorstellen volgen in een latere 
fase. 
 
Ter bespreking 
 
7. Stand van zaken Sociaal Domein. 
De fractie van GroenLinks stelt de volgende vragen: 
- Wanneer komt de uitslag van het kwaliteitsonderzoek maatwerkvoorzieningen WMO, waarbij de 
 effecten van de eigen bijdrage meegenomen zullen worden? 
- Hoe ver staat het met de uitvoering van de motie Scootmobielcertificaat? 
Wethouder Kos beantwoordt dat de uitslag van het kwaliteitsonderzoek in maart wordt verwacht.  
De vraag over het scootmobielcertificaat wordt deze week schriftelijk beantwoord. 
   
Voorts deelt de heer Kos mee dat recentelijk een raadsinformatiebrief is verschenen over het 
vogelasiel. Deze vervangt het agenderen van dit onderwerp in commissieverband. Mocht de 
raadsinformatiebrief nog vragen opleveren, dan kunnen die hem via de griffie worden gesteld. 



 
De heer Kos maakt melding van een beoogde bijeenkomst voor de raads- en commissieleden over 
beleidsregels met betrekking tot Wmo en jeugd. Hierop waren slechts twee reacties ontvangen. Thans 
wordt een informatiemiddag georganiseerd waarbij alle relevante beleidssectoren van de afdeling 
Sociaal Domein aanwezig zullen zijn om de raad en de commissie te informeren. Nader bericht volgt 
nog. 
 
Tenslotte deelt de heer Kos mee dat afspraken zijn gemaakt om deze zomerkermis een zogenaamde 
prikkelvrije middag wordt gehouden, en wel op 13 juli 2017. Dit maakt een kermisbezoek mogelijk voor 
mensen die gevoelig zijn voor de vele licht- en geluidsprikkels die er normaal gesproken op de kermis 
zijn. 
 
  
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering (circa 22.00 uur).  
 


