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1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter, mevrouw Jellema, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Wmo juni 2012. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 28 januari 2013. 
 
5. Voorstel in te stemmen met het jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2011 van de 
Stichting Meerwerf basisscholen en de ontwerpbegroting 2013 van de Stichting Meerwerf 
basisscholen goed te keuren. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 28 januari 2013. 
 
De fracties van de VVD, Trots, D66, en het CDA geven aan het punt als hamerpunt te willen 
agenderen. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur geven aan het voorstel 
als bespreekpunt te willen agenderen. De bespreekpunten kunnen nog niet aangegeven worden 
aangezien deze mede afhankelijk zijn van de beantwoording van de vragen die eerder gesteld zijn 
aan de Stichting Meerwerf en aan een aantal leden van de GMR van de Stichting Meerwerf. 
 
De fracties van de PvdA, ChristenUnie en de Vrije Socialisten waren niet aanwezig in de vergadering.         
 
6. Evaluatie Geldkompas. 
De commissie is unaniem van mening dat Geldkompas een goed initiatief is en meer onder de 
aandacht gebracht dient te worden. De tijd die er sinds de introductie is verstreken en de evaluatie is 
te kort om conclusies te trekken, daarom wordt voorgesteld over een jaar Geldkompas wederom te 
evalueren. De commissie onderschrijft de activiteiten, zoals in de raadsinformatiebrief genoemd onder 
het kopje ‘Resumé’, om de bekendheid van Geldkompas te vergroten. Tevens geeft de commissie aan 
de resultaten van Geldkompas in Den Helder te vergelijken met de resultaten van Geldkompas in 
andere steden.  
 
De wethouder wordt op de hoogte gebracht van bovenstaande uitkomsten.  
 
7. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 7 januari 2013. 
De besluitenlijst is ter kennisname. 
 
8. Termijnplanning. 
De termijnplanning is ter kennisname.  
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 


