
Besluitenlijst commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 3 maart 2008 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer de Bruin opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Arts, woordvoerder van DSO spreekt in. Hij wijst op een aantal punten waarmee DSO wordt 
geconfronteerd in verband met de gedwongen verhuizing. Met name wijst hij op de onderverhuur waarmee DSO 
geconfronteerd wordt en de financiële consequenties van de verhuizing.   
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Voorstel met betrekking tot de afrondende besluitvorming van het project IJsselmeerstraat.  
De voorzitter geeft een korte toelichting waarom besluitvorming in de raad van 10 maart 2008 noodzakelijk is. 
De hierop betrekking hebbende memo wordt aan de leden van de commissie toegestuurd. 
 
De commissie adviseert in meerderheid akkoord te gaan met het voorstel. De fractie van 
PRINS-Voor behoorlijk bestuur is tegen het voorstel. De fracties van Progressief Den Helder, de Stadspartij  
Den Helder en GroenLinks hebben aangegeven het voorstel nader in hun fractie te willen bespreken, waarbij de 
fractie van GroenLinks overweegt een amendement in te dienen.       
 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 10 maart 2008.     
 
Wethouder Smit zegt toe in een later stadium terug te komen op de vraag of er nog 1885 m2 grond van het 
Protestants Christelijk Onderwijs gekocht moet worden.  
 
5. Marap Managementinformatie afdeling Werk, Inkomen, Zorg (WIZ) over het derde kwartaal 2007 
 en geheel 2007. 
Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van de commissieleden geeft wethouder Kragt een toelichting 
op de managementinformatie. De wethouder geeft aan de op- en aanmerkingen van de commissie met 
betrekking tot het format mee te nemen zodat de marap nog leesbaarder gemaakt kan worden. De 
managementrapportage over het eerste kwartaal 2008 zal uitvoerig worden besproken. Voor de bespreking van 
deze kwartaalrapportage wordt daarom een gehele avond gereserveerd.  
 
Wethouder Kragt geeft aan op termijn met nadere informatie te komen met betrekking tot het eventueel 
afschaffen van de bezwaarschriftencommissie WWB. 
 
Wethouder Kragt zegt toe een antwoord te geven op de vraag met betrekking tot het telefonisch spreekuur van 
één uur.    
  
6. Besluitenlijst commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 11 februari 2008. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
7. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.  
 
Mevrouw Kolhorn wenst het opzetten van “Centrum voor Jeugd en Gezin” toe te voegen aan de termijnplanning. 
Tevens vraagt mevrouw Kolhorn om de nota van de heer Klut met betrekking tot minima en energie te 
betrekken bij de startnotitie armoedebeleid. 
De commissie is van mening dat de bestuurlijke verantwoording met betrekking tot Stichting Triton geagendeerd 
moet worden. 
  
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  


