
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 12 december 2016 
(BSL16.0055) 
 
Aanwezig: 
H. Nuninga en M. Karhof (Stadspartij Den Helder), A. Hogendoorn en R. Bruin (VVD),  
G. de Vries (D66), S. Houtveen, G. Duijvelshof (CDA), B. Spandaw, P. de Vrij (PvdA),  
A. van Dam en T. Polonius (ChristenUnie), C. Dol en K. de Jager (GroenLinks),  
R. Wamel en N. de Haan (Behoorlijk Bestuur), C. van Driesten, M. Driehuis (Vrije Socialisten),  
M. Vermooten (fractie Vermooten), D. Pater en J. Vorstman (Beter voor Den Helder), 
R. Post en E. Dieleman (Sociaal Lokaal). 
 
Voorzitter:  F.C. Klut  
Commissiegriffier: R. de Jonge 
Portefeuillehouders: P.J.R. Kos, F.F. van der Paard (agendapunt 7) 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
De fractie van Behoorlijk Bestuur deelt mee dat mevrouw Kloosterhuis haar werkzaamheden als 
commissielid heeft beëindigd. 
Mevrouw Hogendoorn spreekt haar ongenoegen uit over het tekort aan vergadertafels/zitplaatsen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft vragen aan de wethouder over zwerfjongeren. 
Afgesproken wordt dat deze worden betrokken bij agendapunt 9. 
 
4. Voorstel met betrekking tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde 

Arbeid Kop van Noord-Holland. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 19 december 2016. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Individuele studietoeslag. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 19 december 2016. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Jeugdhulp en de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2017. 
De commissie acht in meerderheid het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 19 december 2016. 
De fractie van GroenLinks is van mening dat het voorstel niet besluitrijp is omdat de Adviesraad 
Sociaal Domein geen advies heeft uitgebracht. De fractie stelt voor de besluitvorming met twee 
maanden op te schorten. De meerderheid van de commissie acht het voorstel echter wel besluitrijp. 
Wethouder Kos meldt dat er een raadsinformatiebrief over de adviesraad onderweg is en dat de 
beleidsregels wel met de adviesraad worden besproken. 
De fractie van Sociaal Lokaal is van mening dat artikel 10, lid 4 van de Verordening Jeugdhulp  
Den Helder 2017 (goedkoopst adequate voorziening) beter geformuleerd zou moeten worden.  
Wethouder Kos geeft aan dat tekstsuggesties die vóór aanstaande vrijdag worden aangeleverd, nog 
besproken kunnen worden. 
De fractie van Sociaal Lokaal is van mening dat de termijn genoemd in artikel 8, lid 4 van de 
Verordening Jeugdhulp Den Helder 2017 (5 werkdagen) te krap gesteld is. 
Wethouder Kos geeft aan dat deze termijn uit de verordening wordt verwijderd. 
Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie zegt wethouder Kos toe schriftelijk een overzicht te 
verstrekken van alle acties die worden opgenomen in het kader van preventie. 
 



7. Nota armoedebeleid. 
Wethouder Van der Paard benadrukt dat het nog een conceptnota is en vraagt de commissie input 
voor de verdere uitwerking van de nota. De fracties hebben vervolgens een reactie gegeven op de 
conceptnota. Er is ondermeer gesproken over: 
- het gebruik maken van instanties die zicht hebben op de doelgroepen (zoals de voedselbank, 

buurthuizen en scholen); 
- over- en onderbelichting van bepaalde doelgroepen in de nota (kinderen, ouderen, 

alleenstaanden, statushouders); 
- het vereenvoudigen van procedures en formulieren; 
- het intensiveren van voorlichting; 
- het verruimen van de mogelijkheden voor bijverdienen en sparen; 
- de inzet van vrijwilligers of professionals voor budget coaching; 
- het invoeren van een duurzaamheidstoeslag; 
- het Topsportfonds en het Jeugdsportfonds in relatie tot eerder ingediende moties van het CDA en 

de Stadspartij Den Helder. 
Verder is gevraagd om inzicht in de berekeningen van de financiële consequenties en een nadere 
uitwerking van de beoogde doelstellingen/effecten. 
Wethouder Van der Paard geeft aan dat de fracties nog tot 1 januari 2017 de mogelijkheid hebben om  
concrete suggesties aan te leveren. Deze suggesties worden dan begin januari 2017 financieel 
doorgerekend en betrokken bij de definitieve nota (die ter advisering wordt geagendeerd voor de 
commissie van 6 februari 2017). 
In antwoord op een vraag van de fractie van GroenLinks zegt wethouder Van der Paard toe een 
schriftelijke toelichting te geven op de voorgestelde vergoeding voor schoolgaande leerlingen van het 
PO, VO en MBO ‘afhankelijk van het onderwijsniveau’. 
 
8. Bestuursrapportage Sociaal Domein januari - september 2016. 
De commissie heeft de rapportage kort besproken. 
 
9. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Wethouder Kos meldt dat: 
- de vragen van de Stadspartij Den Helder over de zwerfjongeren schriftelijk worden beantwoord; 
- de aanvragen in het kader van de meedoen-regeling hard blijven doorlopen; 
- de evangelische teksten niet worden opgenomen in de voedselpakketten, maar apart worden 

aangeboden bij de voedselbank; 
- het taxivervoer per 1 januari 2017 eenvoudiger wordt door de invoering van pasjes. 
 
10. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (circa 22.30 uur).  
 


