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1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Pastoor, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Paul Sanders (Platform Kunst & Cultuur) spreekt in over agendapunt 6, voorstel tot invulling 
van de functies Adviseur Kunst & Cultuur en Cultuurmakelaar.   
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer Reenders vraagt waarom het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar de financiële 
aspecten bij Stichting Meerwerf Basisscholen niet geagendeerd is. 
Wethouder Turnhout geeft aan dat een verzoek hiertoe op dit moment richting agendacommissie is 
gegaan. Tevens geeft zij aan spoed te zetten achter de wijziging van de statuten van Stichting 
Meerwerf Basisscholen.    
 
De agenda wordt overigens ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het intrekken van de Verordening vestiging alleenrecht 
participatievoorzieningen 2010. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 2 september 2013. 
De fractie van de PvdA heeft aangegeven met een stemverklaring te komen.  
 
5. Voorstel een bedrag van € 90.810,- uit de reserve Participatie Arme Kinderen 
beschikbaar te stellen voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdonderwijscultuurfonds. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 2 september 2013. 
 
6. Voorstel tot invulling van de functies Adviseur Kunst & Cultuur en Cultuurmakelaar. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 2 september 2013. 
De fracties van GroenLinks, de PvdA en Helder Onafhankelijk! hebben als bespreekpunt (mogelijke 
wensen en bedenkingen) aangegeven dat het op 7 november 2012 aangenomen amendement 6.10 
van de fractie van GroenLinks onverkort uitgevoerd dient te worden. 
De fractie van de PvdA heeft tevens aangegeven terug te willen komen op de rol van de 
portefeuillehouder in dit proces. 
 
Naar aanleiding van de bespreking van dit onderwerp is gevraagd waarom hier sprake is van een 
wensen en bedenkingen procedure. De griffie zal een memo schrijven om e.e.a. te verduidelijken en 
deze bij de stukken voegen.    
 
7. Sluiting. 
Mevrouw Kolhorn geeft aan dat de Oranjerie de commissie heeft uitgenodigd voor een bezoek. De 
griffie zal hierover contact opnemen met de Oranjerie. 
  
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


