
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 3 oktober 2011 
(IR11.0248) 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, mevrouw Jellema, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw Jellema 
wijst de commissieleden op de WMO bijeenkomst op 31 oktober 2011.   
  
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Presentatie beperking uitgaven in het sociale domein. 
Wethouder Turnhout-van den Bosch en wethouder Visser geven een presentatie over de maatregelen 
in het sociale domein. De maatregelen hebben tot doel de uitgaven in het sociale domein te beperken. 
De commissie neemt kennis van de presentatie. De presentatie zal zo spoedig mogelijk aan de 
commissieleden beschikbaar worden gesteld.  
 
Wethouder Turnhout- van den Bosch en wethouder Visser geven aan dat de opmerkingen, suggesties 
en standpunten van de commissie voor zover mogelijk worden meegenomen in de besluitvorming. De 
besluitvorming zal door middel van een Raadsinformatiebrief met de commissie gecommuniceerd 
worden. 
 
Wethouder Visser geeft aan dat hij in ieder geval op de volgende vragen schriftelijk terug zal komen: 

1. Regeling met betrekking tot chronisch zieken; de relatie tussen het rijksbeleid en het 
gemeentelijk beleid; 

2. Kosten Schuldhulpverlening over 2010 en 2011; 
3. Inzicht hoeveel geld er per persoon per jaar tekort is in de WWB.  

 
Verder doet wethouder Visser de toezegging met een apart voorstel te komen over hoe om te gaan 
met de ID banen.   
 
5. Startnotitie Vrijwilligerswerk 2011-2014. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder wenst aan de resultaten van beleid toe te voegen:  
- de maatschappeijke stagiares moeten plezier beleven aan de maatschappelijke stage. 
 
Wethouder Turnhout- van den Bosch zegt toe in het 1e kwartaal van 2012 te komen met een notitie 
over mantelzorg. 
 
De griffie verstuurt een mail naar de fractievoorzitters met de vraag of en op welke manier de 
commissieleden betrokken wensen te worden bij de notitie Vrijwilligerswerk.  
 
6. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 19 september 2011. 
De besluitenlijst is ter kennisname. 
 
7. Termijnplanning. 
De termijnplanning is ter kennisname. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
  
 
 
  


