
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 24 augustus 2015 
(BSL15.0046) 
 
Aanwezig: 
D. Groot en H. Nuninga (Stadspartij Den Helder), C. Dekker en A. Hogendoorn (VVD), G. de Vries en 
J.P. Verhoef (D66), G. Duijvelshoff en S. Houtveen (CDA), R. Brederveld (Helder Onafhankelijk!), 
P. de Vrij (PvdA), J. van Dam en T. Polonius (ChristenUnie), C. Dol en K. de Jager (GroenLinks),  
W. Kloosterhuis (Behoorlijk Bestuur), Z. de Nooij (Vrije Socialisten) en M. Vermooten (fractie 
Vermooten). 
 
Voorzitter:  F.C. Klut  
Commissiegriffier: F. Blok 
Portefeuillehouder: D. Pastoor  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Pot spreekt in over agendapunt 5; Stand van zaken Sociaal Domein. Mevrouw geeft aan dat 
zij problemen ondervindt met de uitvoering van haar WMO-contract met de gemeente.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De voorzitter wijst de commissieleden nog op het bezoek van dinsdag 25 augustus aan ‘De Wering’. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Presentatie evaluatie Sportbesluit. 
In 2010 is afgesproken na vijf jaar een evaluatie te houden onder sportverenigingen die gebruik 
maken van subsidie en/of gemeentelijke sportaccommodatie. Wethouder Pastoor geeft een 
presentatie over de resultaten van deze evaluatie. Naar aanleiding hiervan beantwoord de wethouder 
vragen vanuit de commissie. De wethouder geeft aan dat het evaluatierapport en de presentatie 
beschikbaar gesteld worden aan de commissieleden. De commissie vroeg zich af waarom het rapport 
niet vooraf ter beschikking is gesteld waardoor vragen hadden kunnen worden voorkomen en het 
geheel in één vergadering afgehandeld had kunnen worden.  
 
5. Stand van zaken Sociaal Domein. 
De commissie geeft aan zeer ontstemd te zijn vanwege de afwezigheid van de portefeuillehouder 
waardoor er geen reactie van de portefeuillehouder op de inspreker mogelijk is.  
De commissie verzoekt de wethouder daarom de inspreker uit te nodigen voor een gesprek en 
schriftelijk te reageren op haar vragen en opmerkingen en de commissie van de voortgang hierover op 
de hoogte te brengen.  
 
Mogelijk zal de inspreker in een volgende vergadering wederom over dit onderwerp inspreken. 
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


