
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 14 november 2016 
(BSL16.0049) 
 
Aanwezig: 
H. Nuninga en H. van Dongen (Stadspartij Den Helder), A. Hogendoorn en R. Bruin (VVD), F.C. Klut 
en G. de Vries (D66), G. Duijvelshof (CDA), B. Spandaw, A. van Dam en T. Polonius (ChristenUnie), 
C. Dol en K. de Jager (GroenLinks), W. Kloosterhuis (Behoorlijk Bestuur), C. van Driesten (Vrije 
Socialisten), M. Vermooten (fractie Vermooten) en J. Vorstman (Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:  J. Klopstra  
Commissiegriffier: F. Blok 
Portefeuillehouders: P.J.R. Kos 
   L. Kuipers 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter wijst de leden op de 
‘beperkingen’ met betrekking tot de microfoons. Ondanks dat er maar twee microfoons staan is het 
wel de bedoeling dat iedereen gebruik maakt van de microfoons.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht voor burgers is geen gebruik gemaakt. 
  
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening uitsluitend recht opvang, in bewaring 
gegeven en vervoer van (gezelschaps-) dieren gemeente Den Helder 2017. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 28 november 2016.  
 
5. Stand van zaken Sociaal Domein. 
De voorzitter meldt dat de Monitor Groep Sociaal Domein zichzelf in haar vergadering van 
10 november jl. heeft opgeheven. Reden hiervoor is dat er voldoende andere mogelijkheden zijn om 
onderwerpen aan de orde te stellen en informatie te wisselen; zoals bijvoorbeeld in de commissie 
Maatschappelijke ontwikkeling bij het agendapunt stand van zaken Sociaal Domein. Indien gewenst 
zal de voorzitter hiervoor ruim de gelegenheid geven.  
  
Wethouder Kos geeft een korte toelichting op de ‘meedoenregeling’; de problematiek met betrekking 
tot het inleveren van bonnetjes voor deze regeling zal nader worden bekeken. Daarnaast geeft de 
wethouder aan dat hij overleg heeft met de fractie van GroenLinks over toegankelijkheid. Mogelijk dat 
er naar aanleiding hiervan een verzoek komt om met betrekking tot dit onderwerp een avond te 
organiseren. 
Verder geeft de wethouder aan dat de Adviesraad Sociaal Domein binnen 14 dagen wordt 
gepresenteerd. Met betrekking tot ‘beschermd wonen’ geeft de wethouder aan dat de wijze van 
financiering zal veranderen en in het kader van de OGGZ (verwarde personen) zal de wethouder een 
memo aan de commissie sturen.  
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Dol over de inhoud van het pakket van de voedselbank 
geeft de wethouder aan dit voor te leggen aan de voedselbank en hierop terug te komen bij de 
commissie.    
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


